Dátumy vývozu jednotlivých zložiek separovaného zberu:
Plasty: PET- fľaše : 1 x za 2 mesiac
podľa kalendára
Ostatné komodity:
podľa kalendára
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Komunálny odpad bude vyvážaný tak ako doteraz, každá nádoba musí byť opatrená lístkom.
Ak na popolnicu nepripevníte vyplnený lístok, smetiari Vám popolnicu nevyprázdnia!
Veľkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad môžu občania doviezť do dvora obecného úradu.
Čas, kedy bude možné veľkoobjemový a nebezpečný odpad doviezť do dvora OÚ dostatočne včas vyhlásime v miestnom
rozhlase, prípadne oznámime inými komunikačnými prostriedkami.

Čo sem patrí ÁNO
PET- fľaše- fľaše z malinovky,
minerálky, sirupov a iných nápojov, fľaše
z jedlých kuchynských olejov
Igelitky, sáčky, obaly z cestovín, pracích
práškov, zo šampónov, tégliky
z jogurtov, rôzne plastové nádobky,
plastové hračky
Sklená fľaša, poháre alebo úlomky
z tabuľového skla, skúmavky

Čo sem nepatrí NIE
Hrubo znečistené plasty zemnou,
farbami, viacvrstvové obaly od
kávy, kakaa, vreck. polievok
Podlahové krytiny, molitan, guma

AKO NA TO
Pred uložením do vreca zmenšite
objem fľaše stlačením.
V deň zberu vyložte pred dom .
Vyložiť v deň zberu pred dom
k smetnej nádobe.

Silne znečistené fľaše a sklenené
obaly, porcelán, keramika,
zrkadlá, žiarovky, autosklo,
drátené sklo

Môžete vkladať do kontajnerov
umiestnených po obci alebo do
kontajnera umiestneného vo dvore
OÚ.

PAPIER

List, obálka, zošit, výkres, noviny,
časopis, kniha, katalóg, plagát, lístky,
pohľadnice, kartón, lepenka, počítačový
papier

Drobný papier vložiť do vreca.
Noviny, časopisy zviazať do
balíkov (doviezť do dvora OÚ).

OBALY
KOVOVÉ

Prázdne železné obaly, kovové viečka,
obaly zo sprejov, obaly z konzerv,
plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš...

Papier potiahnutý fóliou,
tetrapaky, obaly z kávy, celofán,
zamastený a silne znečistený
papier asfaltom, dechtom, brúsny
papier
Kovy hrubo znečistené zvyškami
jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami, viacvrstvové
obaly, železný šrot, drôty...

TETRAPAKOVÉ
OBALY

Krabicové obaly z mlieka, džúsov, vína...

BIOODPAD

Zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb,
škrupiny, papierové sáčky z čaju,
vreckovky, usadeniny z kávy, kvety,
tráva, drevený popol, vlasy, chlpy, mladá
burina, lístie...
Staré alebo nespotrebované lieky

Komodita

PLASTY
PLASTY ostatné

SKLO

LIEKY a
LIEČIVÁ

Bez papierovej nálepky, vložiť do
vreca a vyložiť v deň zberu
k smetnej nádobe.
Vypláchnuté a zložené uložiť
v balíku alebo vo vreci v deň zberu
pred dom.

Šupky z južného ovocia, mäsité
zbytky jedál, kosti, kameň,
cigaretové ohorky a popol

Na farbe vreca nezáleží

Skompostovať vo vlastnej
záhradke,
Na Vaše náklady zabezpečíme
odvoz na kompostovanie.
Zaniesť do ktorejkoľvek lekárne.

