ZBER POUŢITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV
Váţení občania,
v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. sme pre Vás pripravili
zber a likvidáciu
jedlých olejov a tukov z domácností našej obce.
Na zhromaţďovanie jedlých olejov a tukov je určených celkovo päť hnedých zberných nádob
s objemom 120 l, ktoré sú umiestnené na nasledujúcich stanovištiach:
-

na zbernom dvore na ulici Jagned,
pri budove obecného úradu a zdravotného strediska na Vinohradskej ulici,
v areáli materskej školy na Hornej ulici pri vchode do školskej kuchyne,
v areáli základnej školy na Vinohradskej ulici pri vchode do školskej kuchyne,
pri areáli materskej školy na Záhradnej ulici.

Nádoby sú hnedej farby a sú označené nadpisom: JEDLÉ OLEJE A TUKY.
Ich vývoz bude zabezpečovaný raz v mesiaci. Je potrebné, aby občania priniesli pouţité jedlé
oleje a tuky v uzatvorených nádobách, napr. v plastových uzatvorených fľašiach do zbernej
nádoby na to určenej. Vychladnutý olej zbavený hrubých nečistôt je vhodné preliať do čistej
a suchej fľaše a uzatvoriť.
Do nádob patria:
oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či
tuku.
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,
palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vypráţaní na panvici alebo vo fritéze,
prípadne oleje slúţiace ako nálev potravín (napr. olej z nádobiek od rýb v oleji, sušených
paradajok, syrov a pod.).
Do nádob nepatria:
motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na
prípravu jedla.
Je zakázané zbavovať sa pouţitých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
Dôvody pre zber pouţitého kuchynského oleja:
- olej škodí odpadovému potrubiu v dome, kanalizačnému potrubiu a poškodzuje správny
chod čistiarne odpadových vôd,
- pouţitý olej upcháva ţumpu a kanalizáciu a slúţi ako potrava hlodavcom,
- pouţitý olej je moţné plnohodnotne vyuţívať na výrobu biopalív, čím sa zniţuje
závislosť na rope,
- recykláciou pouţitého oleja sa zamedzí znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných
vôd.

SPOLU ŠETRÍME ŢIVOTNÉ PROSTREDIE.
ĎAKUJEME.
Zberný dvor
Pouţitý jedlý olej a tuky je moţné odovzdať aj na zbernom dvore v jeho otváracích hodinách:
apríl - október:
Utorky od 16.00 do 19.00 hod
Štvrtky od 16.00 do 19.00 hod
Soboty od 8.00 do 14.00 hod.

