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Vaše mesto, vaša obec
V Trenčíne , dnes
Vec: Komunálny zber UCO – použitého kuchynského oleja z domácností
Naša spoločnosť INTA Vám ponúka separovaný zber UCO - použitých kuchynských olejov a tukov
z domov a bytov Vašich obyvateľov.
Sme pripravení a na základe našich mnohých existujúcich projektov v SR aj schopní poskytnúť
optimálny model umiestnenia zberných nádob na UCO a následne zabezpečiť ich pravidelný zber.
PREČO :
Použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do kanalizácie, ale veľa domácností o tom nevie a nie sú
o tom dostatočne informované. Zákon zakazuje vylievať olej do kanalizácie. Týka sa to ale len prevádzok,
ako sú reštaurácie, kuchyne a potravinárske výrobne . Súkromne byty a domy sú ťažko kontrolovateľné a
preto to zostáva na rozhodnutí občana. Použitý kuchynsky olej ako odpad Vám znečisťuje a zanáša
potrubia a keď sa dostane do vody tak dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Olej je biologicky ťažko
odbúrateľný a vo vodnom prostredí redukuje kyslík potrebný pre faunu a flóru.
Pritom riešenie je jednoduché: Stačí vylievať použitý rastlinný olej do prázdnej PET fľaše od oleja
kúpeného v obchode, ktorú po naplnený uzavriete a hodíte do zbernej nádoby. Vhodné sú všetky typy
prepálených rastlinných olejov a tukov, ktoré zostanú po príprave jedla napr. po vysmážaní, alebo vo
fritéze.
Krátky postup pre postup v kuchyniach :
- po vyprážaní sa olej nechá vychladnúť na panvici, alebo vo fritéze pod teplotu 50 stupňov
- potom opatrne zlejeme olej do fľaše za pomoci lievika a sitka, aby bol olej bez zbytkov potravín a vody, a
aby sme ho nerozliali (ideálna je prázdna PET fľaša od kúpeného oleja, aby sme neznehodnocovali čisté
nádoby)
- fľašu dobre uzavrieme a uskladníme na tmavom a suchom mieste tak, aby sa nevyliala
- po naplnení odnesie občan fľašu do najbližšej zbernej nádoby
V prípade záujmu Vašej obce, Vašeho mesta poskytujeme službu administratívnej podpory
a poradenstvo pri vybavovaní potrebných rozhodnutí v oblasti veterinárnej správy a životného prostredia.
Ak sa rozhodnete riešiť zber UCO – použitého kuchynského olej a z domácností v spolupráci
s našou firmou, alebo máte v tomto smere akékoľvek dotazy , kontaktujte prosím nášho zodpovedného
pracovníka.
Radi s Vami nájdeme optimálny model spolupráce vo Vašom meste, Vašej obci.

Spoločnosť INTA, s.r.o.

INTA s.r.o. is cerftified according to Renewable Energy Directive EU –ISCC-Cert-DE105-82599503

