Nakladanie s odpadom v obci Sirk –od 1.6.2020

(Triedený komunálny odpad a separovaný zber)
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sirku č. 13/V/2020 zo dňa 6.5.2020
Dochádza v obci Sirk k zmene spôsobu nakladania s odpadom od 1.6.2020.

KOMUNÁLNY ODPAD
Zmiešaný komunálny odpad (120 litrové nádoby, 1100 litrové kontajnery, čierne a iné
sáčky so zmiešaným odpadom). Odvoz je zabezpečený každé 2 týždne – podľa kalendára
firmy Brantner Gemer). Vlastné odpadové nádoby a sáčky (mechy) s odpadom je potrebné
umiestniť k prístupovej ceste.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad (batérie a použité autobatérie, nádoby od farieb neriediteľných vodou,
lepidiel, rozpúšťadiel, žiarivky, použité tonery, použitý olej,..). Odvoz je 2x ročne podľa
kalendára firmy Brantner Gemer. Je potrebné aby občania nahlásili takýto odpad na Obecný
úrad, aby Vám ho v daný termín následne firma Brantner Gemer odviezla.

PLASTY, SKLO, PAPIER, ELEKTRO ODPAD – od 1.6.2020
Tento zber vytriedeného odpadu zabezpečuje obec Sirk vlastnou technikou. V jednom termíne
môžete pripraviť na odvoz pri svojich domácnostiach alebo pri stanoviskách s farebnými
kontajnermi nasledovný vyseparovaný odpad - plasty, sklo, papier a tiež elektro odpad.
Pozn.: Plastový odpad – v žltých mechoch, papier – vytriedený a zviazaný v balíkoch.

OBECNÉ ZBERNÉ MIESTA – od 1.6.2020
Občania obce, ktorým nevyhovujú termíny zberu separovaného odpadu, prípadne nestihnú
termín odvozu, alebo vyseparujú viac odpadu, ktorý nemajú kde uložiť, môžu využiť Obecné
zberné miesta:
1) areál “Synflex” – na uloženie veľkoobjemového odpadu, ktorý sa nezmestí do
malých nádob (120 L, 1100 L) – koberce, starý nábytok,..), a na uloženie drobného
vytriedeného stavebného odpadu (tehly, války, hlinené škridle,..).
2) budova “Truhláreň” (za budovou Gemer) – na uloženie separovaného odpadu –
plasty, papier, sklo, elektroodpad.
Na tieto zberné miesta budú môcť občania nosiť v určený čas - pondelok až piatok od 8,00
– 12,00 hod. vyššie uvedený odpad. V iné dni alebo čas len po predchádzajúcom
telefonickom dohovore. Občania, ktorí nemajú možnosť odviesť takýto odpad, môžu využiť
služby obecného úradu, ktorý im po dohode takýto odpad odvezie. V prípade menšieho

množstva vyseparovaného odpadu, ktoré sa zmestí do osobného vozidla, príp. na príves za
osobné vozidlo bezplatne (v prípade použitia traktora alebo multikára za poplatok – traktor
15,00 eur za 1 fúru, multikár 3,00 eurá za 1 fúru).
Telefonický kontakt Obecného úradu Sirk na nahlásenie odvozu odpadu a pre poskytnutie
informácií:
0902 967 050
0902 967 052
058 / 488 13 73

Ako správne separovať
ŽLTÝ KONTAJNER alebo ŽLTÉ VRECE na PLAST, KOV
PATRIA SEM
PLASTOVÉ ODPADY
Prázdne plastové PET fľaše od nápojov, minerálok, vína, kelímky od jogurtov,
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, čisté číre fólie a farebné
plastové tašky, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z CD,
polystyrén,...
KOVOVÉ OBALY
Konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov a piva, alobal, hliníkové
viečka od jogurtov, drôty...
VIACVRSTVOVÉ OBALY OD NÁPOJOV - TETRAPAK
Obaly od mlieka, smotany, džúsy, ovocné šťavy,...
UPOZORNENIE
Pred vhodením obalov do vreca alebo kontajnera žltej farby obaly opláchnite
vodou, nechajte obschnúť a stlačte nohou!!!
NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, celofán, znečistené fólie, guma, obaly od
nebezpečných látok ako motorové oleje, obaly od chemikálií, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, molitan, novodurové rúrky.

ZELENÝ KONTAJNER na SKLO
PATRIA SEM
SKLENENÉ FĽAŠE A TABUĽOVÉ SKLO
Nevratné obaly a fľaše zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre od zaváranín, kozmetiky, sklenené nádoby, rozbité tabuľové sklo,
sklenené črepy...
UPOZORNENIE
Fľaše a poháre očistíme od zvyškov potravín. Vratné fľaše vracajte späť do
obchodu.
NEPATRIA SEM
Žiarovky, žiarivky, neónové trubice, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo,
zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy
skla.

MODRÝ KONTAJNER na PAPIER
PATRIA SEM
PAPIEROVÉ ODPADY
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, stlačené
krabice, kartóny, lepenka, papierové obaly, papierové tašky.
UPOZORNENIE
Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeliť kovové spony!
NEPATRIA SEM
Mastný papier, celofán, alobal, fólie, obaly od kávy, obaly na vajíčka, obaly z
viacvrstvových materiálov – TETRAPAK, asfaltový a dechtový papier, použité
plienky a použité hygienické potreby, papierové utierky a pod.

Domáce kompostovisko na BIOLOGICKÝ ODPAD
PATRIA SEM
BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia (aj banánov), kávové a
čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka
z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata,
drevný popol, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve
aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.
NEPATRIA SEM
Šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy,
cigaretové ohorky, uhynutá zver, výkaly psov a mačiek a pod.

