
Obec OROVNICA

KOMUNÁLNY      

ODPAD      

(deň)

PLASTY 

(deň)

PAPIER 

(deň)

SKLO (deň) 

1.100 l

KOVY 

(deň)

TETRAPAKY 

(deň)

   

NEBEZPEČNÝ          

ODPAD     

(deň)

     OBJEMNÝ               

ODPAD           

(deň)

09.

JÚL

23. 31. 15. 22. 31. 31.

06.

AUGUST

20. 28. 28. 28.

3.

SEPTEMBER 23.,24.,25.

17. 30. 30. 30.

01.

OKTÓBER 15. 23.,24.,25.,26.

29. 30. 15. 14. 30. 30.

12.

NOVEMBER

26. 30. 30. 30.

10.

DECEMBER

24. 22. 14. 22. 22.

 Zber skla je v obci realizovaný do zelených kontajnerov, ktorú sú rozmiestnené v obci:

  -  pred Požiarnou zbrojnicou

  -  pri bytových domoch

  -  na odbočke na Vartu nad RD súp. č. 76

  -  v časti Dolina na betónovom paneli

  -  na križovatke pred RD súp. č. 145

  -  pod rodinným domom súp. č. 218

  -  pri cintoríne

  vrecový zber z domácností pri komodite SKLO je zrušený.

  žiadame sklo do kontajnerov vysýpať, nenechávať v igelitových taškách, či vreciach

  JESENNÉ  UPRATOVANIE  - objemný odpad -  23., 24.,25. a 26.10.2020  - kontajnery budú umiestnené

  na obvyklých miestach, pričom kontajner pri cintoríne bude zvezený až po sviatku zosnulých, t. j. po 01.11.2020

  Konáre, halúze, trávu, sená a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním,

  je zakázané ukladať na verejné priestranstvo v obci. Spôsob zberu a dátum bude včas oznámený spôsobom v  mieste obvyklým.

  Kontajnery – 1.100 l, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpad z cintorína.!!!

  Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb (žltá-plasty, modrá-papier, 

  červená – kovy, biela – tetrapaky ). Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, 

  v opačnom prípade nebude odpad zobraný. Vrecia dáva do domácností zberová spoločnosť na výmenu.

  Zmena termínu zberu a aj spôsob zberu  jednotlivých odpadov bude včas oznámený 

  spôsobom v mieste obvyklým - miestny rozhlas, internetová stránka obce, facebook.

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2020

     V obci Vám triedený zber financuje spoločnosť     ENVI - PAK
  


