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VEC
Ručné lisy plastov pre domácnosti v Makove – informácia pre domácnosti
Separovaný zber je jednou z priorít Obce Makov pre riešenie problematiky nakladania s odpadmi.
Obec sa pravidelne snaží prichádzať s novinkami, ktoré by dopomohli zachovať zelený charakter
obce a zároveň by zvýšili environmentálne povedomie občanov a chatárov.
Nakoľko Obec Makov má charakter kopaničiarskeho osídlenia – je rozľahlá na rozlohu, avšak s
malým počtom obyvateľov sústredených na jednom mieste, pre zabezpečenie separovaného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov obec obstarala pre svojich občanov a vlastníkov nehnuteľností
kompostéry, ktoré využívajú a je vidieť ich pozitívny dopad.
Obec Makov opäť chcela prísť s niečím novým, niečím, čím by sa nám podarilo znížiť objem
odpadu pri jeho zbere. Preto podala v roku 2013 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
rok 2014 z Environmentálneho fondu pod názvom: „Ručné lisy plastov pre domácnosti v Makove“.
Obec bola úspešná a dotácia jej bola schválená oznámením č. ID: 26/POD1-34/14, listom č.
V 1466/2014 SEN-0243-2014 zo dňa 07. 05. 2014 vo výške 5.000 € so spoluúčasťou obce vo
výške 263,16 €.
Na základe tohto oznámenia obec vykonala prieskum trhu na dodávku 200 kusov ručných lisov,
ktorý spomedzi piatich vyhrala firma Activa Slovakia, s. r. o. Bratislava s cenou 5.220 € s DPH.
Lisy boli doručené na Obec Makov dňa 20. 06. 2014.
Ručný lis na PET fľaše a plechovky zníži veľkosť obalových materiálov až o 90 - 95 %. Je to
praktická pomôcka do každej domácnosti, ktorou môžete lisovať PET fľaše do objemu 2 litrov,
plechovky do objemu 0,5 litra a Tetrapackové obaly.
Montážny návod: Balenie obsahuje výrobok, ktorý je
po montáži na stenu, alebo inú pevnú zvislú plochu,
okamžite pripravený k použitiu. Pre ľahkú a rýchlu
montáž na stenu, použite pre zameranie vŕtaných dier,
štyri pripravené otvory v spodnej časti obalu. Priložte
kartónový obal na vybrané miesto a skontrolujte, či
máte kartónový obal vo zvislej polohe. Cez otvory
v spodnej časti kartónového obalu, značte ceruzkou,
polohu vŕtaných dier pre hmoždinky, ktorú sú súčasťou
balenia. Po zasunutí hmoždiniek do navŕtaných
otvorov, upevnite lis na stenu, zaskrutkovaním
priložených skrutiek, cez otvory v plastových
držiakoch. V prípade potreby upevnia lisu na
sadrokartónovú priečku, použite špeciálne hmoždinky,
určené k tomuto účelu (nie sú súčasťou balenia).

Návod na použitie: Výrobok je pripravený na používanie až v prípade uchytenia, podľa montážneho
návodu, na pevnú a zvislú plochu. V opačnom prípade hrozí poškodenie výrobku.
1. Uvoľnite uzáver PET fľaše tak, aby pri lisovaní mohol vzduch z fľaše voľne unikať. Hrdlo fľaše
zasuňte do otvoru v hornej čeľusti a zatlačte spodnú časť fľaše do vnútra lisu.
2. Plynulým pohybom páky smerom nadol lisujte PET fľašu medzi čeľusťami. Pokiaľ PET fľaša
kladie neprimeraný odpor skontrolujte ešte raz dostatočné uvoľnenie uzávera fľaše.
3. PET fľašu lisujte ťahom páky smerom nadol až do spodnej polohy lisu.
4. Pred uvoľnením páky pevne dotiahnite uzáver PET fľaše, aby sa do nej nemohol dostať už
vytlačený vzduch. PET fľaša tak už zostane v zlisovanom stave.
Ručné lisy na PET fľaše a plechovky si môžete bezplatne vyzdvihnúť na Obecnom úrade
v Makove v kancelárii Stanislavy Gregušovej, úsek odpadového hospodárstva a to na základe
ústnej žiadosti v počte 1 ks na oficiálnu bytovú jednotku, resp. na jednu firmu a to bezplatne.
Bude s vami uzavretá zmluva o výpožičke na dobu 6 rokov s tým, že po šiestich rokoch bude
ručný lis vašim vlastníctvom.
Obec Makov vydá ručný lis v poradí prvým 200 záujemcom v poradí ako sa prihlásia.
Vašou povinnosťou bude lis namontovať a začať používať. Obec Makov si jeho montáž
a používanie musí skontrolovať, čo bude zakotvené aj v zmluve o výpožičke.
Pre vašu informáciu obec už zabezpečila pre domácnosti bezplatne plastové kompostéry, ktorých
cena bola 50,10 €/1 kus vrátane DPH a v súčasnosti si máte možnosť prevziať ručný lis v cene
26,10 €/1 kus vrátane DPH.
S pozdravom

Rozdeľovník:
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