ČO JE EVIDENCIA ODPADU
Evidenčný systém ELWIS nám zabezpečí
prehľad o množstve vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v každej domácnosti a v ostatných subjektoch. Evidencia nám
umožní kontrolu množstva odpadu v obci a vytvorenie spravodlivejšieho systému poplatkov
za odpad.

AKÝ PRÍNOS TO BUDE MAŤ PRE OBEC?
Vďaka zníženiu množstva skládkovaného
odpadu obec ušetrí nemalé prostriedky a
nebude nútená výrazne zvyšovať poplatky.
Okrem toho budeme vedieť, ako domácnosti
triedia a môžme prijať adresné kroky pre dosiahnutie lepších výsledkov. ELWIS nám pomôže
modernizovať riadenie odpadového hospodárstva a nevyhadzovať peniaze na skládky.

KONTAKTY

Mit jelent a hulladék elektronikus
nyilvántartása?
Az ELWIS elektronikus nyilvántartási rendszer áttekintést nyújt
az önkormányzat számára az egyes háztartásokban, közintézetekben és a falu területén működő vállalkozásokban keletkezett vegyes kommunális hulladék mennyiségéről. Biztosítja a
hulladékgazdálkodás gazdaságos ﬁnanszírozását, segít koordinálni az illeték nagyságát a begyűjtött kommunális szemét
mennyiségtől függően.

MILYEN HASZONNAL JÁR EZ ÖNKORM8NYZATUNK
SZÁMÁRA?
A hulladégyűjtőben elhelyezett kommunális hulladék mennyiségének csökkenésével jelentős összegek takaríthatók meg és
nem lesz szükség az éves illeték emelésére. Az ELWIS nyilvántartási rendszer információval szolgál milyen mértékben történik a
hulladék szelektív osztályozása az egyes háztartásokban, korszerűsíti a hulladékgazdálkodást.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Obecný úrad Hronovce
Levická 3
935 61 Hronovce

www.hronovce.sk
sekcia:
obec - aktuality - Evidencia odpadu - ZKO

+421 36 77 96 020

Kontaktná osoba:
Jana Mravíková
t.č. +421 36 77 96 197 kl.2
mail: jana.mravikova@hronovce.sk

hronovce@nextra.sk
OBEC ZABEZPEČUJE:

Prideľovanie nálepiek
a elektronický zber dát.

FB stránka obce: Obec Hronovce - Lekér
JRK Slovensko

JRK Slovensko
menejodpadu.sk/elwis

V NAŠEJ OBCI
OŽÍVA ELWIS

partner obce Hronovce pre
elektronickú evidenciu odpadov

www.menejodpadu.sk

1. KROK

OZNAČENIE NÁDOB SO ZMESOVÝM
KOMUNÁLNYM ODPADOM

1. LÉPES

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYEK JELÖLÉSE

Obcou poverené osoby označia vaše zberné
nádoby trvalým QR kódom.

A községünk által megbízott személyek megjelölik
gyűjtőedényét QR kóddal.

V deň zberu vyložte zbernú nádobu pred
bránu.

A hulladék begyűjtésének napján tegye ki gyűjtőedényt
a kapun kívülre.

Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte
ju. Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu.

Amennyiben a gyűjtőedény csak félig telt meg, kérjük
NE HELYEZZE ki elvitelre az edényét.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať
do nádob na zmesový komunálny odpad.
Na tento účel použite kompostér, alebo
bioodpad odneste na obecnú kompostáreň.

TILOS a kertből származó biohulladékot tárolni vegyes
a vegyes kommunális hulladék gyűjtőedényeiben.
Használjon erre a célra komposztálót, vagy
a biohulladékot vigye a község komposztáló üzemébe.

2. KROK

EVIDENCIA
ODPADU

2. LÉPES

A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
ÉS NYILVÁNTARTÁSA

Evidenciu nádob pri zvoze budú vykonávať
smetiari.

A gyűjtőedények nyilvántartásba vételét a szemét
elszállításakor a szemétgyűjtésre kijelölt munkások végzik.

Smetiari vyprázdňujú len zberné nádoby
označené nálepkou s QR kódom a každé
vyprázdnenie načítajú čítačkou.

A szemétgyűjtésre kijelölt munkásokcsak a QR kóddal
megjelölt gyűjtőedényeket fogják üríteni, és minden
ürítésnél a QR kódot leolvasó műszerrel leolvassák.

3. KROK

ŠTATISTIKA A SPRAVODLIVEJŠIE
POPLATKY

3. LÉPES

STATISZTIKA ÉS IGAZSÁGOSABB
ILETTÉKEK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o
produkciiodpadov v jednotlivých
domácnostiach a ostatných subjektoch.

A jegyzett adatok statisztikát képeznek az egyes
háztartásokban és más szervezetekben keletkező
hulladékról.

Získané dáta nám umožnia nastaviť
spravodlivejší systém poplatkov za komunálny odpad.

A így keletkezett adatoknak köszönhetően igazságosabb
hulladékilleték díjszabást tudunk kialakítani
a kommunális hulladékra.

ČO PATRÍ DO KOMPOSTÉRA
zvyšky z ovocia a zeleniny
pečivo
škrupiny z vajec a orechov
kávová usadenina
studený popol z dreva
drevná štiepka a piliny
pokosená tráva
lístie, burina, seno
rolky z toaletného papiera

ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTÉRA
kosti
mäso a kože
mŕtve telá zvierat
trus zvierat
omáčky, pomazánky, cestoviny
mliečne výrobky
oleje

