Obec Vlčkovce zabezpečuje triedený zber
odpadu – zber plastov, tetrapakov, skla,
kompozitných obalov, papiera, použitého
rastlinného oleja, žiariviek a zber použitého
šatstva, textílií a obuvi.
Zber plastov, tetrapakov a kompozitných obalov v prípade rodinných domov sa rieši vrecovým
spôsobom, v bytových domoch sú 1100 l kontajnery
na zber.
Zber papiera - prebieha so zberom tetrapakov, podľa harmonogramu. Papier je možné vyložiť
pred rodinné domy, v prípade bytových domov sú na papier určené označené kontajnery.
Zber rastlinných olejov - na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú
v domácnostiach po vyprážaní. Dôležité je, aby olej bol zbavený hrubých
nečistôt a v nádobách, ktoré sa dajú ľahko uzavrieť (napr. PET fľaše
v objeme 1,5l, 2l, max. 5l). Odpad dobre uzatvorte a vložte do zbernej
nádoby označenej logom, ktorá je umiestnená vo dvore obecného úradu.

Zber žiariviek - na odovzdanie je vyhradené jedno miesto, vo vstupnej chodbe
Obecného úradu.
Zber skla – v obci sú vo viacerých lokalitách rozmiestnené zvony na zber skla, do
uvedených kontajnerov je možné ukladať biele aj farebné sklo.
Zber použitého textilu , šatstva a obuvi - v lokalite pri potoku Dudváh sú
umiestnené tri kontajnery.
Zber kovových odpadov – v obci v lokalite „Mačkavár“ sa nachádza zberňa kovových odpadov,
ktorý vykupuje spoločnosť HEPAL s.r.o. Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 8:00 do
12:00, za zvýšené ceny. Tel. č. 0905 236 639
Zber nadrozmerných odpadov – obec vykonáva zber 2x ročne. V prípade
BRO má obec preukázané (čestné prehlásenie), že min. 50% domácností
kompostuje na vlastnom pozemku.

Ako správne separovať odpad
Plasty zvlášť, papier zvlášť!!! Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. ŽLTÁ je určená na PLASTY,
MODRÁ na PAPIER, ZELENÁ na SKLO, ČERVENÁ na KOVY. Mnohí ale nevedia, čo všetko
môžu do nich vhadzovať.
Po aprílovom vývoze separovaného odpadu je potrebné zabezpečiť triedenie.

Pre našu obec platí od apríla 2018 nasledovný systém
zberu separovaných zložiek odpadu
PAPIER (označený modrý 1100 l kontajner) - rozmiestnenie po obci na stojiskách pri zvonoch na
sklo, čo značí , že papier bude potrebné odnášať do pristavených kontajnerov, bude ukončený
zber papiera spred rodinných domov. Do kontajnerov dávať papier a rozrezané kartóny.
PLASTY (označený žltý 1100 l kontajner, vrecia na plasty)- z rodinných domov zber plastov do vriec
spred RD, na sídlisku „Majer“- označený žltý 1100 l kontajner, zostáva v termínoch do konca roku bez
zmeny
SKLO (označený zelený zvon)- na stojiskách v obci a na sídlisku

Čo kam patrí?
PAPIER (označený MODRÝ 1100 l kontajner): noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka,
kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové tašky;
nepatrí sem: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, tetrapak, alobal, samoprepisovací a
voskový papier, použité plienky a hygienické potreby
PLASTY ( označený ŽLTÝ 1100 l kontajner, vrecia na plasty): neznečistené plastové fľaše
od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky a vrecká, tetrapak,
plechovky;
nepatria sem: plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, biologickým odpadom
alebo olejmi (okrem jedlých)
SKLO (ZELENÝ zvon): neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín,
sklenené črepy;
nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,
technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, tabuľové sklo, horniny.

Ku koncu roka sa bude upravovať spôsob likvidácie
odpadov z dôvodu vybudovania zberného dvora
a tým bude upravený spôsob vývozu a separovania
odpadov v našej obci.

