
Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2023

     V obci Vám triedený zber financuje spoločnosť     ENVI - PAK

Obec OROVNICA
13.

JANUÁR
27. 23. 19. 23. 23.
10.

FEBRUÁR
24. 21. 21. 21. 21.
10.

MAREC 20.,21.,22. 31.
24. 21. 21. 21.

06.
APRÍL 01.,02.,03.

21. 25. 21. 26. 25. 25.

05.
MÁJ

19. 26. 26. 26.
02.

JÚN 16. 19.,20.,21.
30. 22. 22. 22. 22.

  -  pred Požiarnou zbrojnicou   -  na križovatke pred RD súp. č. 145
  -  pri bytových domoch   -  pod rodinným domom súp. č. 218
  -  na odbočke na Vartu nad RD súp. č. 76   -  pri cintoríne
  -  v časti Dolina na betónovom paneli   vrecový zber z domácností pri komodite SKLO je zrušený.

  na obvyklých miestach

  v čase od 12.00 – 14.30 h, vopred telefonicky oznámiť, každý odovzdávajúci musí podpísať

  Konáre, halúze, trávu, sená a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním,
  je zakázané ukladať na verejné priestranstvo v obci. Zberá sa celoročne do veľkého zeleného kontajneru umiestneného 
  na verejnom priestranstve oproti rodinnému domu súpisné číslo 22.

  Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom.

  Zmena termínu zberu a aj spôsob zberu  jednotlivých odpadov bude včas oznámený 
  spôsobom v mieste obvyklým - miestny rozhlas, MUNIPOLIS,  internetová stránka obce, facebook.

KOMUNÁLNY   
   ODPAD      

(deň)
PLASTY 
(deň)

PAPIER 
(deň)

SKLO (deň) 
1.100 l

KOVY 
(deň)

TETRAPAKY 
(deň)

   
NEBEZPEČNÝ  
        ODPAD     

(deň)

     OBJEMNÝ      
         ODPAD       

    (deň)

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

  JARNÉ  UPRATOVANIE  - objemný odpad -  31.03., 01.,02.a 03.04.2023  - kontajnery budú umiestnené

  ZBER PNEUMATÍK – zberné miesto pri požiarnej zbrojnici – každý pondelok a každú stredu

  evidenčný list o odovzdaní pneumatík.  Zberné miesto pri areály bývalého RD v Orovnici
  je zrušené !!!

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

 


	I. Q a II. Q 2023

