Ako zvládať domáci odpad
Mayo County Council (Zastupiteľský úrad oblasti Mayo) Vám poskytol tento leták, ktorý Vám má pomôcť pri nakladaní s
odpadom z Vašej domácnosti. Odpad môže mať mnoho foriem. Niektorý druh odpadu je recyklovateľný, čo znamená, že môže
byť spracovaný a pretvorený na nový výrobok. Iný odpad, ktorý sa často nazýva „všeobecný“ (anglicky „general“, „black bin“
alebo „landfill“), je v súčasnej dobe nerecyklovateľný.
Každý týždeň zistíte aj to, že máte na vyhodenie potravinový odpad. Môže ísť o šupky z prípravy jedál, nekonzumovateľné časti
pokrmov, ako kosti alebo zvyšky jedla , či nezjedené jedlo. Zvyšky jedla stoja peniaze a ich likvidácia tiež. Preto je dôležité
čo najviac obmedziť potravinový odpad. Navštívte stránku www.stopfoodwaste.ie, kde nájdete skvelé tipy ako znížiť objem
potravinového odpadu.

Čo môžem robiť so svojím odpadom?
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Pri domácom odpade môžete postupovať dvoma spôsobmi.
Môžete si objednať autorizovanú smetiarsku službu, ktorá Vám poskytne koše na odpad. Niektoré autorizované
smetiarske firmy môžu poskytovať službu zberu vriec s odpadom, no iba za veľmi špecifických okolností. Vaša
smetiarska firma Vám vysvetlí, o aké okolnosti ide. Vždy využívajte služby autorizovanej smetiarskej spoločnosti.
Vyvarujte sa falošných smetiarskych firiem – v prípade pochybností kontaktujte Environment Office (Úrad pre
ochranu životného prostredia) na Miestnom zastupiteľstve okresu Mayo na telefónnom čísle 094 9024444.
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Svoj odpad môžete priniesť do Mayo County Council´s Civic Amenity Centres (Centrá komunitných služieb v county
Mayo). V Mayo sú dve také centrá: jedno na Killala Road v Rathroeen, pri Ballina, a druhé v Derrinumera na Newport
Road v Castlebar. Tieto centrá prijímajú všeobecný, a aj recyklovateľný odpad. Môžete priniesť aj objemný odpad
ako staré matrace, pohovky, elektrické spotrebiče, detské kočiare, detské jedálenské stoličky a staré hračky. Tiež
je možné priniesť nebezpečný odpad z domácnosti ako staré batérie, olejové farby, staré lieky, pesticídy a čistiace
prostriedky pre domácnosť. Podrobnosti o prijímaných druhoch odpadu, otváracích hodinách a poplatkoch sú k dispozícii na
internetovej stránke www.mayococo.ie, alebo môžete telefonicky kontaktovať Civic Amenity Centre v Rathroeen na číslo 096
75959 alebo v Derrinumera – 098 41632 alebo email: environment@mayococo.ie

Čo patrí do odpadového koša?
Do koša
NEHÁDŽTE
nebezpečný
alebo tekutý
odpad!

Na vidieku a v malých obciach, kde je zber odpadu zavedený, Vám ponúknu systém dvoch košov. V rámci tohto systému Vám
poskytnú kôš na všeobecný odpad a kôš na recyklovateľný odpad. Môžete sa tiež rozhodnúť, že si zakúpite kompostovací
kôš, ktorý predáva Mayo County Council (Krajský úrad oblasti Mayo) za zníženú cenu €30 . Do kompostovacieho koša možno
vhadzovať odpad rastlinného pôvodu, ako šupky z ovocia a zeleniny. V mestách a obciach s počtom obyvateľov vyšším ako
500, treba na potravinový odpad používať hnedý kôš. V týchto oblastiach Vám ponúkneme systém troch košov. V rámci tohto
systému sa poskytne kôš na všeobecný odpad, kôš na recyklovateľný odpad a kôš na potravinový odpad. Zoznam položiek,
ktoré patria do hnedého koša a tých, ktoré idú do recyklačného koša, nájdete na druhej strane.

		

Motivačná platba

Väčšina autorizovaných smetiarskych firiem teraz ponúka motivačný platobný systém, ktorý Vás
má motivovať k zníženiu objemu Vašeho odpadu a lepšej recyklácii. Pre ďalšie informácie ohľadom
motivačného platobného systému, kontaktujte, prosím, Vašu smetiarsku spoločnosť.

		 Fľaše a poháre

Prázdne fľaše a poháre možno recyklovať v miestnych kontajneroch na sklo. Pred
recykláciou nezabudnite odstrániť viečka a zátky, opláchnuť ich a pred recykláciou
roztriediť podľa farby.

RADI BY SME VÁS UPOZORNILI, ŽE PRACOVNÍCI MIESTNEHO ÚRADU BUDÚ VYKONÁVAŤ NÁHODNÉ KONTROLY.
UCHOVÁVAJTE SI VŠETKY ÚČTY, SÚVISIACE S LIKVIDÁCIOU ODPADU PRE PRÍPADNÚ KONTROLU. LIKVIDÁCIA ODPADU NESPRÁVNYM SPÔSOBOM JE POVAŽOVANÁ ZA PRIESTUPOK. ZA PRIESTUPOK SA TIEŽ POVAŽUJE NEVEDENIE
ZÁZNAMOV O LIKVIDÁCII ODPADU. ZA TIETO PRIESTUPKY SA UKLADÁ POKUTA.

Váš zoznam recyklovateľných domácich položiek
Tuhé plasty

Plastové fľaše
od nápojov

Plastové fľaše
od čistiacich
prostriedkov

Tégliky od masla,
jogurtov a šalátov

Obaly na ovocie
a zeleninu

Plastové krabice
od mlieka

Fľaše na mydlá
alebo šampóny

Konzervy a plechovky

Polievky

Plechovky z krmiva
pre zvieratá

Plechovky
od nápojov

Čisté,
suché
Clean,
Dry
a and
voľné
Loose
predmety

Jedlo

Papier a kartón

Listy a
brožúry

Kartónové krabice
(ploché)

Vajce

Rolky z toaletného
papiera a kuchynských
obrúskov

Noviny

Krabice z
tetrapaku na
džús a mlieko

Hnedý kôš
Čo sa smie a čo nie.
Na vystlanie koša
použijte noviny
alebo papierové
sáčky. Vhodné sú
aj kompostovateľné
sáčky.

Na vystlanie koša
nepoužívajte
plastové sáčky.
Kompostovateľné
sáčky sú prijateľné.

Pred hodením
potravinového
odpadu do koša
odstráňte všetky
obaly.

DO HNEDÉHO KOŠA MÔŽETE DÁVAŤ TIETO MATERIÁLY...

Smetiarske služby v okrese Mayo majú
povinnosť poskytnúť svojim zákazníkom, ktorí
žijú v mestách a obciach s počtom obyvateľov
vyšším ako 500, hnedé koše pre zber
potravinového odpadu.
Používaním hnedého koša chránite Vaše životné
prostredie a pomáhate vytvárať nový kompostovací
priemysel v Írsku.

Mäso, kuracie
mäso a ryby

Mäso a
rybie kosti

Zvyšky z tanierov

Zvyšky cestovín

Ovocie a zelenina

Chlieb/pečivo

Zvyšky cereálií

Zvyšky ryže

Mletá káva
a čajové sáčky
Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.mywaste.ie alebo kontaktujte Vašu smetiarsku
spoločnosť, prípadne Oddelenie pre životné prostredie na miestnom zastupiteľstve Mayo
County Council, Aras an Chontae, Castlebar.

Telefón: 094 9024444 | Email: environment@mayococo.ie

Vajcia a
mliečne výrobky

Surové a
neuvarené jedlo

www.facebook.com/

greeningmayo

