Praktické informácie k zberu a separácii
komunálneho odpadu v našej obci.
Vážení občania, ako iste viete v roku 2016 vstúpil do platnosti
nový Zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), ktorý rieši a udáva
povinnosti okrem iného aj pri separácii komunálneho odpadu.

Naša obec má na dodržiavanie predmetného zákona prijaté VZN č. 1/2016, ale aby sme
Vám ušetrili čítanie veľa krát nezaujímavých informácií, pripravili sme si pre Vás zhrnutie
hlavných bodov, ktoré sa týkajú zberu a odvozu odpadu v našej obci.
- Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov :
odpad z domácnosti sa zbiera v kuka nádobách a vyváža sa 1x týždenne.
- Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov :
v obci sa vykonáva triedený zber nasledovných odpadov a) elektroodpadov z domácností – „zberný dvor“
b) papiera – kuka nádoby v domácnostiach + „zberný dvor“
c) skla – 1000l. kontajnery rozmiestnené v obci
d) plastov – do plastových vriec - odvoz 1x mesačne
e) kovov - „zberný dvor“
f) použitých prenosných batérií a akumulátorov - „zberný dvor“
g) jedlých olejov a tukov z domácností – nádoba pri OÚ vo Veľkej Pake
h) biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) (zelený odpad) – „zberný dvor“
i) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – nádoby rozmiestnené v obci
j) textil – kontajnery rozmiestnené v obci
k) objemný odpad, drobný stavebný odpad ... - „zberný dvor“
Ak Vám nie je jasné čo – kam patrí, neváhajte kontaktovať obecný úrad telefonicky,
mailom, prípadne cez Facebook, kde Vám určite radi poradíme, ako sa treba s daným
odpadom vysporiadať tak, aby nezaťažoval „naše“ životné prostredie!
„zberný dvor“ – miesto na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake, prevádzkovú dobu a kontakt na zodp. osobu nájdete na
obecnej WEB stránke: https://www.velkapaka.sk/obec/infrastruktura/miesto-na-ulozenie-odpadu-/
Prispejme spolu k tomu, aby sme nezahlcovali skládky a jarky odpadmi, ktoré tam nepatria a dajú sa ešte využiť!

A hlavne nezabudnite:
Obecný úrad Veľká Paka
Tel.: 031/558 6701-05
Mail: starosta@velkapaka.sk
FB: www.facebook.com/velkapaka/

