Iný odpad

Kovy

 Počas roka sa v obci organizuje vopred vyhlá-

ČO ÁNO:
Kovové obaly; konzervy; kovové náradie, vý-

sený zber elektroodpadu, ktorý môžu naši ob-

robky a súčiastky; alobal; železné alebo hliníko-

čania bezplatne odovzdať na určenom mieste.

vé plechovky od nápojov; kovové uzávery fliaš

 Opotrebované batérie je možné odovzdať pria-

a nádob, hrnce, hliníkové nádobky z čajových

mo v predajniach so spotrebnou elektronikou

sviečok.

alebo do viditeľne označených nádob v ob-

ČO NIE:

chodných reťazcoch.

Kovové obaly znečistené chemikáliami, farbami

Naučme sa
správne separovať

 Pred budovou obecného úradu je umiestnený

kontajner neziskovej organizácie Pomocný

a podobne.

anjel, ktorý je určený na zber šatstva a textilu.
Je na ňom presne špecifikované, čo doň patrí
a čo nie.
 Lieky po exspirácii treba odovzdať v lekárni.

Tento leták nech slúži všetkým tým,

Bioodpad

ktorí majú chuť a záujem separovať.
Spoločne pomôžeme

ČO ÁNO:

životnému prostrediu.

Šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny; lístie; ihličie; konáre; odrezky zo stromov; piliny; pokosená tráva; kvety; burina.
KAM:
Obecná skládka bioodpadu pri ceste smerom
na bývalé ŠM.

Leták o separácii odpadu v Liptovskej Teplej
Vydal Obecný úrad v Liptovskej Teplej
ako informačný materiál pre občanov
Vydané: január 2014
Pre domácnosti v obci zdarma

Papier

Plasty

Sklo

ČO ÁNO:

ČO ÁNO:

ČO ÁNO:

Noviny; časopisy; letáky; knihy bez väzby; zoši-

Stlačené PET fľaše; plastové fľaše; plastové

Sklenené fľaše farebné, číre (bez uzáverov); po-

ty; katalógy; kalendáre; telefónne zoznamy; kan-

obaly z čistiacich prostriedkov (vymyté); uzáve-

háre od zaváranín; dekoratívne a tabuľové sklo.

celársky a baliaci papier; papierové obaly

ry z fliaš; obalové fólie; tašky a vrecká; tégliky

ČO NIE:

od potravín a pracích prostriedkov; rozložené

z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných

Keramika; dlaždice; žiarivky a žiarovky; auto-

papierové a kartónové škatule; lepenka.

predmetov; plastové hračky; viacvrstvové nápo-

sklo; drôtené sklo; zrkadlá; porcelán; obrazovky.

ČO NIE:

jové obaly (tetrapaky).

Plienky a použité papierové vreckovky; plastové

ČO NIE:

obaly kníh; tapety; celofán; lepiaca páska; pa-

Obaly veľmi znečistené potravinami, olejmi,

pier znečistený olejom, farbou, potravinami,

chemikáliami a farbou; tlakové nádoby; polysty-

hlinou, ropnými produktmi, cementom; lakova-

rén; guma; molitan; linoleum.

né kartóny.

