Dôležité!!!
Termíny vývozov separovaného
odpadu v obci Dvorec v roku 2021:
Papier

19.1. 23.2. 18.3. 12.4. 13.5. 29.6.
12.7. 24.8. 27.9. 26.10. 23.11. 15.12.

Plasty a
tetrapaky

25.1. 9.2. 8.3. 8.4. 25.5. 23.6.
27.7. 24.8. 21.9. 27.10. 25.11.
8.12.
7.1. 16.2. 16.3. 27.4. 18.5. 8.6.
6.7. 5.8. 16.9. 14.10. 4.11. 7.12.

Sklo

Triedením odpadov šetríme životné prostredie!
1. Plasty: priehľadné vrecia /dodané do domácnosti pri zbere/, žlté 1100 l kontajnery
Patrí sem: PET fľaše od nápojov, umyté plastové obaly od saponátov, šampónov, tekutých
mydiel, rastlinných olejov, potravín /fľaše musia byť stlačené/
Nepatrí sem: výrobky a obaly znečistené olejmi, chemikáliami, potravinami, plasty
s obsahom iných látok /kov, sklo, keramika, papier, tkanina a iné/, plasty z automobilov, iný
komunálny odpad
!!!Výzva konateľa EKO HUNKA s.r.o. – /zberová spoločnosť/: „Žiadam občanov, aby pri
triedení odpadu používali správne nádoby, nakoľko niektorí si zamieňajú triedený odpad za
komunálny odpad. V praxi to znamená, že do 1100 l nádob patria iba PET fľaše, fľaše
z aviváže, fľaše zo šampónov, fólie číre aj farebné. Ostatné plasty /napr. polystyrén, rôzne
plastové kelímky z jogurtov a pod. tam nepatria. Pri triedení odpadu dodávateľom služby,
bude ostatný odpad, ktorý nie je uvedený v odpade, ktorý tam patrí, bude tento považovaný
za odpad komunálny a bude fakturovaný obci ako komunálny odpad podľa platnej
uzatvorenej zmluvy“!!!

!!!Od 1.1.2021 v párny týždeň /vždy v stredu/, obec
zabezpečí zber vriec s plastovým odpadom a vriec
s kovovým odpadom spred rodinných domov!!!
2. Tetrapaky /obaly z nápojov/: priehľadné vrecia, žlté 1100 l kontajnery – spolu s plastmi
Patrí sem: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav
a džúsov, vína a pod. /obaly umyté od zvyškov potravín a stlačené/
Nepatrí sem: obaly znečistené zvyškami potravín, iný komunálny odpad
3. Sklo: zelené 1100 l kontajnery
Patrí sem: nevratné obaly zo skla biele aj farebné, sklenené nádoby, tabuľové sklo
Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, žiarivky, sklobetón, sklo s obsahom
kovov a drôtené sklo, sklo znečistené olejmi a chemikáliami, iný komunálny odpad
4. Papier: modrý 1100 l kontajner
Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, obalový papier, kartón
Nepatrí sem: mastný a silne znečistený papier, tetrapaky, alobal, iný komunálny odpad
Výkup papiera robí aj firma PaP Import /2 krát ročne/ výmenou za hygienické potreby.
5. Kovy: priehľadné vrecia /môžete si vyzdvihnúť na obecnom úrade/ spolu s plastmi spred
rodinných domov
Patrí sem: kovové obaly, konzervy, plechovky, hliníkové obaly z čaj. sviečok /obaly musia
byť čisté a stlačené/

Nepatrí sem: kovové obaly znečistené potravinami, voskom a chemikáliami, alobal, obaly
kombinované s iným materiálom, iný komunálny odpad
6. Elektroodpad: 2 krát ročne – oznam na výveske a vyhlásenie v miestnom rozhlase
Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče,
biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné
elektrické náradie, elektronické hračky a pod.
Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných
dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.)
Tuškové batérie sa zbierajú do nádoby umiestnenej v budove obecného úradu.
7. Textil: zberová nádoba vedľa budovy obecného úradu
Patrí sem: šatstvo, textil, obuv, kabelky, tašky
Nepatrí sem: znečistené šatstvo, textil a obuv, iný komunálny odpad
8. Jedlý olej a tuky: 240 l kontajner v budove obecného úradu, lieviky si môžete vyzdvihnúť
na obecnom úrade
Patrí sem: opotrebovaný jedlý olej a tuky v PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd)
Nepatrí sem: motorové oleje, chemikálie a iný komunálny odpad
Opätovne pripomíname, že pneumatiky už obec nezbiera, tieto je možné odovzdať
v pneuservisoch, je prísne zakázané nosiť ich k budove obecného úradu !!!

!!! Zberné miesto pri obecnom úrade sa ruší. Dôrazne žiadame občanov, aby
objemný odpad už nenosili !!! Veľkoobjemové kontajnery budú k dispozícii na
jar a na jeseň. Pri rekonštrukcii, stavbe a „veľkom upratovaní“ rodinných
domov je občan povinný odpady zneškodniť na vlastné náklady!!!
Obec môže udeľovať pokuty za vyhadzovanie akéhokoľvek odpadu na miesta, ktoré
nie sú na to určené. Pokuta môže dosiahnuť výšku až 1500 eur. Platí to pre čierne
skládky, aj pre odpad umiestnený pred budovu obecného úradu a vedľa kontajnerov
na triedený odpad.
Opätovne žiadame občanov, aby si časť odpadu nechali doma a vyhadzovali ho
postupne. Ak položíte odpad k nádobám, vzniká neporiadok a zberová spoločnosť to
nevyvezie, kým to my neupraceme. Veríme, že vám záleží aj ako to vyzerá za vašim
plotom!
Výber z Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 účinného od 1.1.2020:
- Každý musí mať umiestnenú zbernú nádobu na vlastnom pozemku a pripraviť ju v deň
zberu na odvoz. Obec zakazuje umiestňovať zberné nádoby na miestne komunikácie,
chodník, verejné priestranstvá a verejnú zeleň.
- Do zberných nádob sa nesmú dávať rastlinné a zdrevnatené zbytky, ktoré možno
kompostovať, kovový odpad, plasty, olej, elektroodpad, papier, sklo a tetrapaky, ktoré sa
separujú.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do
separovaného zberu odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú
životné prostredie. Starostka obce zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí
pomáhajú odpratávaním snehu, kosením, udržiavaním čistoty a poriadku aj
pred hranicou /plotom/ svojho pozemku a prispievajú tak ku krajšiemu vzhľadu
našej obce.
Poznámka: na odber aktuálnych oznamov hlásených miestnym rozhlasom sa
prihláste na stránke obce www.dvorec.sk zadaním svojej e-mailovej adresy.

