
SKLO KOVPAPIERPLAST

Obcou poverené osoby označia vašu zbernú nádobu(y) 
elektronickým identifikátorom.

Na zber zmesového odpadu využívajte nádoby ako 
doteraz. Prípadne si na obecnom úrade môžete 
zakúpiť 30 l vrecia s nálepkou.

V systéme vám budeme evidovať množstvo odpadu 
podľa objemu nádoby.

V deň zberu vyložte zbernú nádobu/y alebo vrecia 
pred bránu. 

OZNAČENIE NÁDOB

SO ZMESOVÝM 
KOMUNÁLNYM 
ODPADOM

1. KROK

Smetiari vyprázdnia len zberné nádoby označené 
identifikátorom a obecné vrecia označené nálepkou. 

Triedený odpad bude odvezený len ak bude korektne 
označený príslušnou nálepkou. Môžete ho odovzdať 
aj na zbernom dvore.

Zberné nádoby bez elektronického identifikátora 
NEBUDÚ VYPRÁZDNENÉ a vrecia bez príslušných 
nálepiek NEBUDÚ ODVEZENÉ.

EVIDENCIA 
ODPADU 

3. KROK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii 
odpadov a ich triedení v jednotlivých domácnostiach 
a ostatných subjektoch.

Poslúžia na vytvorenie systému platenia 
miestneho poplatku za komunálne odpady. Počet 
členov domácnosti už nebude jediný smerodajný 
ukazovateľ.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVEJŠIE
POPLATKY 

4.KROK

Triedený odpad (papier, plasty, sklo, kovy a VKM obaly) 
sa bude označovať nálepkami s QR kódom, označením 
konkrétneho triedeného druhu.

VKM obaly stlačte a zbaľte do balíčka. Vyložte ich 
v prípade, že balík obsahuje minimálne 20 kusov VKM 
obalov. (pozn. väčší počet obalov neovplyvní evidenciu).

Nálepky na označenie vriec vám budú doručené do 
poštovej schránky. 

Na zber triedeného odpadu používajte len obcou 
určené vrecia.

V deň zberu vyložte vrece s vytriedeným odpadom 
pred bránu. 

Nálepky umiestňujte do strednej časti vriec, aby boli 
ľahko viditeľné.

OZNAČENIE VRIEC

S TRIEDENÝM 
ODPADOM

2. KROK

ŠETRITE VLASTNÉ PENIAZE, 
NEVYHADZUJTE ICH NA SKLÁDKU 
A CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

ČO JE EVIDENCIA 
ODPADU

Obec Košeca bude pri každom zbere elektro-
nicky zaznamenávať vyprázdňovanie zber-
ných nádob a odber vriec. Evidenčný systém 
odpadu ELWIS zabezpečí obci prehľad 
o množstve produkovaného odpadu v každej 
domácnosti a ostatných subjektoch, o ich 
zapájaní sa do zberov triedených odpadov 
a zmesového komunálneho odpadu. 
Pomôže nám priniesť spravodlivejší systém 
pri platení miestneho poplatku za komunálne 
odpady.
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