OBEC

ROHOVCE

INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S ODPADOM
V ROKU 2011
ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
-

denný komunálny odpad do 110 litrových kovových alebo umelohmotných nádob, odvoz
1x za dva týždne
- ostatný odpad (objemný, stavebný a pod.) môžu obyvatelia (podnikatelia nie!) uložiť na
zbernom dvore do veľkokapacitných kontajnerov, otváracia doba:
pondelok - piatok
800-1600
sobota
800-1300
prípadné zmeny, čerpanie dovolenky bude upresnená pri vchode na zberný dvor.
Na zbernom dvore sa za umiestnenie triedeného odpadu platí žetónmi u poverenej osoby.
Výnimku tvorí triedený drevený, železný, kovový odpad, triedené sklo, papier, akumulátory a
pneumatiky. Žetóny sa predávajú na obecnom úrade v menovitej hodnote 1,50- EUR. Stavebný
odpad sa môže uložiť v obmedzenom množstve na zbernom dvore len v tom prípade, ak obec
na stavbu resp. stavebné úpravy vydala stavebné povolenie alebo súhlas! Na základe platného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku jeden žetón
(1,50 EUR) oprávňuje občanov na uloženie 100 l triedeného odpadu. V praxi sú zaužívané
nasledovné hodnoty:
- fúrik
1 žetón
- dvojkolesový ručný vozík
2 žetóny
- menší príves za malotraktor, za os. automobil s nosnosťou do 200 kg
4 žetóny
- príves za osobný automobil s nosnosťou nad 200 kg
8 žetónov
Väčšie množstvo odpadu je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na skládke nie
nebezpečného odpadu v Čukárskej Pake!

TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
PAPIER:
- noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy – preberá prevádzkovateľ zberného dvora!
- baliaci papier, papierové vrecká, kartóny – preberá prevádzkovateľ zberného dvora!

SKLO:
-fľaše všetkého druhu bez rozdielu na farbu alebo veľkosť do kontajnerov umiestnených pri
obchodoch a pri základnej škole alebo do kontajnera na zbernom dvore – bezplatne!
- ploché sklo iba do kontajnera na zbernom dvore podľa pokynov obsluhy – bezplatne!

STARÉ NEPOTREBNÉ LIEKY, LIEKY PO EXPIRAČNEJ DOBE:
- odovzdať v lekárniach!

BATÉRIE:
- odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni alebo do zbernej nádoby na zbernom dvore!

ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD:
- kompostovať v záhrade.

ELEKTRICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE:
- televízie, rádiá, chladničky, pračky a pod.- zbierajú sa na zbernom dvore bezplatne!

KOVOVÝ ODPAD:
- na zbernom dvore preberá prevádzkovateľ!

DREVNÝ ODPAD:
- uložiť triedene na zbernom dvore na vyznačené miesto podľa pokynov poverenej osoby.
zbierame zvlášť:
- konáre, vinič a podobne – bezplatne!
- dosky, hranoly, hrubšie konáre a pod. – bezplatne!
- okenné rámy, nábytok – platí sa žetónmi!

AKUMULÁTORY:
-

uložiť do špeciálneho kontajnera na zbernom dvore – bezplatne!

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD:
- triedene do veľkokapacitných kontajnerov uložených na zbernom dvore v nasledovnom členení:

- betónové úlomky
- škridla, obkladačky, tehly, malta a pod.
drobný stavebný odpad nesmie obsahovať iné látky (napr. vedrá z umelej hmoty, železný odpad,
cementové alebo iné vrecia a pod.) – platí sa žetónmi!

TEXTÍLIE:
- do veľkokapacitného kontajnera na zbernom dvore – platí sa žetónmi!

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY:
- uložiť

na zbernom dvore na vyznačenom mieste – bezplatne!

BEZPLATNÝ ZBER PLASTOV A OBALOV TETRA-PACK:
Systém zberu ako doteraz do igelitových vriec s odvozom od rodinných domov podľa nasledovného
harmonogramu:

Plasty
plán
zberu
v roku
2011

I. polrok
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

25
22
29
26
31
28

II. polrok
Júl
August
September
Október
November
December

26
30
27
25
29
27

Zbiera sa:


fľaše z umelej hmoty všetkého druhu: od nealko nápojov, sirupov, vína, čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky
neznečistené olejom a pod.
 domáce potreby z umelej hmoty: hračky, debne, rôzne nádoby a pod.
 baliaci materiál: fóliové sáčky, tašky a vrecia, baliace fólie a pod.
 plechovky od piva a nealkoholických nápojov.
Nezbiera sa: znečistené plasty, znečistené fólie zeminou, linoleum, guma, kabelky, molitan,
polystyrén, plastové obaly znečistené, olejovými a ropnými látkami.

Všetko do jedného vreca, plastové fľaše
žiadame stláčať, vrecia, tašky, obaly a fóliu
poskladať, aby sa čo najviac využila kapacita
vreca. Vrecia sa pri zbere vymieňajú!!!

TRIEDENÝ ODPAD NA CINTORÍNE:
Do kontajnera a umelohmotných 240 l nádob, označených zelenou farbou, vhadzujte len
zelený, biologicky rozložiteľný odpad bez drôtov a viazania (kvety, vence, konáre, burina a pod.).
Do kontajnera a umelohmotných 240 l nádob označených čiernou farbou vhadzujte ostatný
odpad (ohorky sviečok, umelé kvety, umelé vence a iný odpad).
Žiadame Vás aby ste venovali zvýšenú pozornosť separácii vyššie uvedených komodít na
cintoríne.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu doterajšiu spoluprácu a účasť pri
triedení odpadov Vám ďakujeme.

