Obecný úrad LÚČKY oznamuje svojim občanom, že od 1.6.2021 sa v našej obci zavádza zber
použitého kuchynského oleja.
Olej sa bude zberať na Obecnom úrade každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Použitý kuchynský olej odovzdáte pracovníkovi OcÚ a ten Vám na mieste vydá aj odmenu.

za 3 litre
použitého oleja

DOSTANETE

1 liter
rastlinného oleja

AKÉ TYPY OLEJOV ZBIERAME ?
o
o
o

všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový…)
kuchynské oleje po vyprážaní alebo fritovaní
oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji…)

AKÝ OLEJ NEZBIERAME ?
o
o

v žiadnom prípade nie živočíšne tuky, minerálne, motorové a iné odpadové oleje
olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

AKO NA TO ?
o

po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne zliať do uzatvárateľnej plastovej
fľaše a odniesť na zberné miesto

PREČO ODOVZDÁVAŤ POUŽITÝ OLEJ ?
o
o
o
o

olej spláchnutý do výlevky ohrozuje životné prostredie a znečisťuje vodu (1dcl oleja znečistí až
1000l vody)
olej spláchnutý do výlevky upcháva potrubia, zvyšuje Vám náklady na čistenie
olej vyliaty do kanalizácie láka hlodavce
olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť

Spoločnosť LEKOS v spolupráci s Obecným úradom v Lúčkach buduje
v našej obci optickú sieť pre rýchlejší a stabilnejší internet, televíziu a
telefonovanie.
Základný balík týchto troch služieb je za zvýhodnený mesačný
poplatok 13,80 €.
Obyvatelia už čoskoro budú mať možnosť prejsť z pôvodného pripojenia na
kvalitnejšie optické pripojenie.
Optické káble sú inštalované na betónové stĺpy VSD. Pre inštaláciu domovej
prípojky bude kábel vedený vzduchom a nie je nutné rozkopať Váš trávnik
ani chodník.
Informácie o tomto spoločnom projekte a o možnosti pripojenia cez optické káble získate priamo
na obecnom úrade LÚČKY, taktiež na prevádzkach spoločnosti LEKOS v Michalovciach a v
Sobranciach alebo na tel. čísle 0907 948 008.

