Vážení občania
Každá domácnosť vyprodukuje každý deň množstvo odpadu. Stále platí a bude platiť, že viac
triedenia znamená menej zmesového odpadu a teda aj menej nákladov, ktoré obec vynakladá na jeho
odvoz a uloženie.
Systém separovaného zberu odpadov z obalov môže efektívne fungovať len vtedy, ak sa doň
zapojí dostatok domácností a odpad bude separovaný správnym spôsobom.
Cieľom separovaného zberu v našej obci je zníženie ukladaného odpadu na skládke a dopad
negatívnych vplyvoch na životné prostredie.
Dodanie zberných nádob a kontajnerov umožnia zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu
v obci.
Oznamujeme Vám, že naša obec prešla pod spoločnosť, ktorá poskytuje široké spektrum
riešení odpadového hospodárstva aj pre obce.
Z uvedeného dôvodu Vás informujeme o spôsobe triedenia odpadu:
➢ V priebehu mesiaca máj bude dodaná do každej domácnosti 240 l smetná nádoba

➢ Odvoz tuhého komunálneho odpadu z domácností sa bude uskutočňovať každý druhý týždeň
v stredu
➢ Zber plastov zostáva nezmenený – každý druhý utorok v mesiaci
➢ Kontajner na textil a obuv pre ďalšie použitie pre spoločnosť HUMANA je umiestnený vo
dvore obecného úradu
➢

Modrý kontajner na poškodené šatstvo a textil bude umiestnený za autobusovou zastávkou
pri Veľkom kríži a pri hasičskej zbrojnici

➢ Kontajnery na sklo a papier budú umiestnené :
a) pred reštauráciou Vén diófa
b) za autobusovou zastávkou pri Veľkom kríži
c) pred hasičskou zbrojnicou
Na zbernom dvore budeme zbierať :
➢ biologicky rozložiteľný odpad ( konáre zo stromov, kríkov, pokosenú trávu ) – bezplatne
➢ drobný stavebný odpad ( je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné
povolenie alebo ohlásenie stavby; drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
sadrokartónu a pod. ) – 15,- € / za tonu
➢ objemový odpad – odpad, ktorý sa nezmestí do kontajnera – ( skrine, matrace, sedačky, riady,
radiátory, umývadlá, ... )
Zber papiera bude v termíne 10. – 14. 06. 2019 pred Základnou školou. Kontajnery budú zvlášť pre
kartóny a zvlášť pre papier.
Elektroodpad bude zbieraný koncom mája – podľa počasia. Aktuálny termín bude vyhlásený
a zverejnený.
Zber konárov spred domácností bude dňa 23.05.2019 a na jeseň 2019. Konáre zviažte do zväzkov a
vyložte pred dom.

