KOMUNÁLNY PROJEKT
Čistá Domácnosť - Olej z Kuchyne patrí do
Separovaného Zberu
Občan
• zdroj použitého kuchynského oleja

Obec
• zapojená do programu separovaného zberu,
vytvorením podmienok pre zberný bod

INTA s.r.o
• partner pre zber a recykláciu
použitého kuchynského oleja a tuku
www.INTA.sk
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PREČO sa ZAPOJIŤ do PROJEKTU
ČISTÁ DOMÁCNOSŤ ?
Občan
• Vylievanie použitých kuchynských–fritovacích
olejov do výlevky a následne ich cesta do
kanalizácie škodí odpadovému potrubiu v
dome, verejnej kanalizácii a poškodzuje
správny chod čistiarne odpadových vôd

Obec
• Použitý olej z kuchýň má za následok
znižovanie prietoku kanalizačných systémov
a časom až ich úplné upchatie ako aj zbytočné
znečistenie vodných tokov a zhoršenie
funkčnosti ČOV
www.INTA.sk
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SYSTEM SEPAROVANÉHO ZBERU
Občan

Obec

•Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť
spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.
•Čo zbierať : vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky,
ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál.
Obash nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10%.

•Ako sa môže obec zapojiť do zberu : Zástupca obce kontaktuje
pracovníka firmy INTA s.r.o. a požiada o zapožičanie zberného
kontajnera resp. zberných kontajnerov. TEL : 0911 460 308
e-mail: inta@inta.sk

•Čo nezbierať : olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom,
kečupom a pod.

•Aké je vhodné miesto na zberný kontajner : Ideálnym
miestom pre umiestnenie zberného kontajnera v obci je
v blízkosti hlavnej autobusovej zastávky, resp. v blízkosti
obchodu, obecného úradu a pod.

•Do čoho olej zbierať : Ideálnou nádobou na zber oleja
z domácnosti je pôvodná olejová PET(umelohmotná) fľaša, tá,
v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte
takúto fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša.
Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá
a suchá.

•Môže byť kontajner zdrojom znečistenia : NIE, kontajner je
vyhotovený ako vodotesný, v prípade, že občan vhodí netesnú
nádobu, alebo zberná nádoba od občana vo vnútri kontajnera
praskne olej nemôže vytiecť z kontajnera von. V prípade, že
bude kontajner obsahovať vo vnútri voľne vytečený olej,
zabezpečí firma INTA s.r.o. jeho urýchlenú výmenu a vyčistenie.
•Aké sú náklady obce na službu zberu : Firma INTA s.r.o.
prenajme obci kontajner na obdobie min. 4 rokov

•OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ ! ! !
•Čo s fľašou plnou špinavého rastlinného oleja : vo Vašej obci
je umiestnený zberný kontajner na fľaše s olejom. Jednoducho
pri najbližšej ceste okolo kontajnera vhodíte dobre uzavretú
PET fľašu do zberného kontajnera.

•Môže obec zo zberu profitovať : ÁNO, INTA s.r.o. vedie presnú
evidenciu vyzbieraného množstva olejov a za každých
zozbieraných 15 litrov oleja vyplatí obci 1,- EUR.

www.INTA.sk
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SYSTEM ZBERU v projekte
ČISTÁ DOMÁCNOSŤ ?
INTA s.r.o.

• Systém zberu – INTA s.r.o.
• S našimi zamestnancami a našimi zbernými autami sa postaráme, aby Váš olej nekončil
na skládke, aby ste ho nemuseli vylievať do kanalizácie, ale aby sa mohol opäť
plnohodnotne využiť.
• Máme technológiu, ktorou použitý rastlinný olej zbavíme vody a mechanických nečistôt
a pripravíme ho na následné využitie.

• Pýtate sa čo z neho bude ? Môže sa stať, že sa s ním stretnete na čerpacej stanici, kde
bude po fyzikálnochemickej úprave použitý ako zložka biopalív, môže sa stať, že bude
použitý v agrosektore ako súčasť postrekov, alebo v inom chemickom odvetví. Jedno je
ale isté, neskončí ako znečistenie našej pôdy alebo našich vôd.
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