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PAPIER

•

obhliadka priestorov pôvodcov a držiteľov odpadov

•

vypracovanie cenovej ponuky v rámci komplexu služieb v odpadovom hospodárstve / prenájom kontajnerov, preprava odpadov,
zhodnotenie / zneškodnenie odpadov, výkup využiteľných druhov odpadov

•

vypracovanie cenovej ponuky iných služieb a činností / ručné a strojové čistenie komunikácií, zimná údržba komunikácií, dodávka úžitkovej
vody, autoumyváreň, prenájom nebytových priestorov, prenájom chemických toaliet, prenájom prenosných stojanov a vriec na odpad

•

návrhy technických riešení / umiestnenie kontajnerov a nádob na odpad, počty kontajnerov a nádob, veľkosť a typy
týchto zariadení, frekvencia vývozov, druhy prepravných vozidiel, spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia odpadov, návrh
na riešenie iných služieb a činností

•

príprava rôznych typov zmlúv a iných obchodných vzťahov / komplex služieb, prenájom kontajnerov, preprava odpadov, termické
zhodnotenie odpadov, materiálové zhodnotenie odpadov, triedený zber, výkup druhotných surovín, iné obslužné činnosti

•

racionalizácia existujúceho systému nakladania s odpadmi / počty nádob, frekvencia vývozu, typy kontajnerov, druhy vozidiel, dôraz
na energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov

•

zefektívnenie systému triedeného zberu odpadov

•

návrh systému pre obnovu všetkých typov nádob a kontajnerov

•

poradenstvo pri kategorizácií jednotlivých druhov odpadov

•

legislatívne poradenstvo v rámci odpadového hospodárstva / zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon o ovzduší, eurofondy

NEPATRÍ

noviny, časopisy, letáky, kancelársky
papier, knihy bez tvrdých obalov,
zošity, katalógy, papierový obal, kartón,
lepenka a pod.

mokrý, mastný alebo inak znečistený
papier, hygienické potreby (plienky,
vreckovky,..), obaly od sladkých
a slaných pochutín, obaly
z kombinovaných materiálov

SKLO
PATRÍ

fľaše od nápojov, sklenené nádoby,
poháre, obaly z potravín, zaváranín,
tabuľové sklo. Sklo môžete triediť
na farebné a biele (biely kontajner)

NEPATRÍ

uzávery z fliaš, silne znečistené sklo,
porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo,
dymové a drôtené sklo, sklobetónky,
žiarivky, žiarovky, výbojky, plexisklo,
teplomery, TV obrazovky

PLASTY, KOV A VIACVRSTVOVÉ OBALY (VKM)

KONTAKTY:
KOSIT a.s.,
Rastislavova 98,
043 46 Košice
Slovak Republic

PATRÍ

PATRÍ

otazky@kosit-as.sk
www.kosit.sk
www.nadaciakosit.org
      / Za čistejšie Košice

Informačné centrum:
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, Košice
Okienko č. 7

plastové fľaše od nápojov, rastlinných
olejov, obaly od aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov, obalové fólie,
kovové obaly od potravín (plechovky),
krabice od mlieka, džúsov, vína...

NEPATRÍ

znečistené plasty, celofán, sáčky,
podlahové krytiny, guma, molitan,
plastové obaly z motorových olejov
a iných ropných produktov, polystyrén,
mokrý a mastný alebo inác znečistený
papier, hygienické potreby, obaly
od sladkých a slaných pochutín
(napr. kávy, keksov)

