Vážení občania!
Praktický výkon zákona o odpadoch (separovaný zber) sa dostáva do druhej
etapy. Na základe dohôd medzi organizáciou zodpovednosti (ENVIPAK),
zberovou spoločnosťou (Technické služby mesta Zlaté Moravce) a obcou Ladice
sa dohodlo nasledovné o odvoze triedeného odpadu:
1. PLASTY - žlté vrecia. Do týchto vriec sa budú zbierať všetky plasty (PET
fľaše, fólie, obaly od šampónov, tvrdené plasty, tégliky z jogurtov a pod.).
Zároveň do žltých vriec sa budú zbierať aj kovové obaly (plechové konzervy
- paštéty, plechovky od piva, džúsov a pod.). Vývoz sa uskutoční každý
mesiac, vždy v posledný týždeň v mesiaci.
2. PAPIER - modré vrecia. Vývoz papiera sa uskutoční raz za 3 mesiace,
vždy v posledný týždeň v mesiaci.
3. SKLO – zber sa uskutoční raz za 2 mesiace. Dohodlo sa, že na posledný
týždeň v druhom mesiaci sa pristaví veľkokapacitný kontajner za budovu
obecného úradu, do ktorého občania v tomto týždni vyvezú svojpomocne
sklo. Pomoc bude poskytnutá starším a imobilným občanom formou odvozu
skla z pred brány. Tento kontajner sa posledný deň týždňa odvezie.
Presný harmonogram všetkých vývozov týkajúcich sa separovaného odpadu
Vám budeme priebežne upresňovať formou relácií v obecnom rozhlase.
Vážení občania! Vývoz vyššie uvedeného separovaného odpadu je pre obec,
teda občana zo zákona zdarma. Preto Vás žiadame, o dôsledné separovanie, aby
sme znížili množstvo komunálneho odpadu. Komunálny odpad vrátane vývozu a
uloženia budeme platiť všetci.
Pri napĺňaní žltého vreca plastmi Vás žiadame, aby ste PET fľaše zašliapali, aby
nebol zbytočne veľký objem odpadu. Ak náhodou medzi plastami bude napr.
plastový sud, plastový blatník z auta, toto vyložte vedľa vreca v deň zberu.
Na základe spoločnej dohody idú aj kovové odpady do žltého vreca. Aj keď je to
nelogické prosíme dodržte dohodu, tento spôsob zberu si určili Technické
služby mesta Zlaté Moravce.
Ak sa pri zbere papiera stane, že objem presiahne kapacitu modrého vreca,
papier aj kartóny prosíme zviažte špagátom a v deň zberu vyložte s modrým
vrecom.

Tisztelt lakósság!
A szelektív hulladék gyűjtéséről szóló törvény praktikus teljesítése a második
szakaszba érkezett. A megkötött megállapodások szerint, melyet a felelőségi cég
(ENVIPAK), a hulladékgyűjtő cég (Aranyosmarót város technikai szolgáltatója)
és Lédec község kötöttek, az osztályozott hulladék eltávolítása a következő
képen fog zajlani:
1. Műanyag – sárga zsák. Ebbe a zsákba tartozik az összes műanyag (PET
üveg, fólia, samponcsomagolás , joghurtcsomagolás , keményített műanyag,
stb.). Úgy szintén ebbe a zsákba tartoznak a fémek is (fémdobozok –
pástétomról, sörösdobozok, gyümölcslédobozok, stb.) A zsákot, minden
hónap utolsó hetén fogják begyűjteni, a nap még nem ismert.
2. Papír – kék zsák. A papír elszállítása egyszer három hónapon ként a hónap
utolsó hetén fog megtörténni, a nap még nem ismert.
3. Üveg – az üveg egyszer két hónapon ként lesz elszállítva. A megállapodás
szerint a második hónap utolsó hetén nagy kapacitású konténer lesz
kihelyezve a községi hivatal épülete mögé, ahová mindenki saját maga viheti
ki az üveget. Az önkórmányzat segítséget nyújt majd az időseknek és a
nehezen mozgóknak úgy, hogy az üveget az ilyen lakósoknak a kapuk elől
az önkórmányzat szállítja majd el. A konténert a hét utolsó napján fogják
elvinni.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ütemtervről folyamatosan mindenkit
tájékoztatni fogunk a hangosbemondón keresztül.
Tisztelt lakósság! A szelektív hulladékgyűjtés a falunak, tehát a lakósságnak
ingyenes. Ezért szeretnénk mindenkit megkérni a következetes hulladék
osztályzására, hogy csökkentsük a házi szemét mennyiségét. A házi szemét
elszállítását és raktározását mind fizetjük.
A sárga zsák megtöltésénél ügyeljünk arra, hogy a műanyagüveget
összetapossuk, hogy fölöslegesen ne legyen nagymennyiségű hulladék. Ha olyan
műanyagot is el szeretnének szállítatni, mint például nagy műanyaghordó vagy
autósárvédő, ezt a zsák mellé helyezzék ki az elvitel napján.
A közös megállapodás szerint a sárga zsákba helyezzük a fémhulladékot is.
Tudatában vagyunk azzal, hogy ez nem logikus, de ezt az aranyosmaróti városi
technikai szolgáltatója határozta így meg, tehát kérünk mindenkit, hogy ezt így
tartsa be.
Ha a kék zsák, tehát a papírral való zsák megtöltése meghaladja a zsák tartalmát,
akkor ezt madzaggal átkötve helyezzék ki az elvitel napján.

