HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU DRUHOTNÝCH SUROVÍN V DRUHOM POLROKU 2 0 1 7
Júl

August

September

Október

November

December

PAPIER

Patria sem:
Nepatria sem:

noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, obaly od múky, cukru, letáky ....
umelohmotné obaly, znečistený papier, celofán, hygienické potreby
mastný papier, papierové vreckovky, papier s hliníkovou fóliou.

ŠKOLSKÝ ZBER

PLASTY - TETRAPAKY - KOVY
KTORÉ ZBIERAME SPOLOČNE DO ŽLTÝCH VRIEC

Patria sem:

PET-flaše všetkých farieb, plastové obaly z potravín a drogérie,
kelímky od mliečnych výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky.
Nápojové obaly (TETRPAKY-VKM).
Do spoločného vreca zbierame plus nápojové plechovky, konzervy
od potravín, kovové vrchnáky od fliaš, obaly zo sprejov.
obaly od chemikálií a nebezpečných látok, obaly od sladkostí, či cestovín,
znečistené fólie, nafukovacie bazény, viacvrstvové obaly od kávy
a inštantných polievok.

Nepatria sem:

14

11

8

3

10

8

28

25

28
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19

S K L O - ZBIERAME DO ZELENÝCH VRIEC

Patria sem:

neznečistené sklenené fľaše od nápojov a potravín, fľaše od zaváranín,
rôzne predmety zo skla...
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo,žiarovky.

Nepatria sem:

AKUMULÁTORY

Patria sem:

SVETELNÉ

ZDROJE

opotrebované autobatérie a akumulátory, nefunkčné žiarovky

ELEKTRONICKÝ

Patria sem:

14 - 19

20 - 25

14 - 19

20 - 25

ŠROT

nefunkčné televízory (nesmie byť na nich prasknutá, rozbitá obrazovka),
rádiá, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, bezdrôtové
mobilné telefóny, nefunkčné kalkulačky.

JEDLÉ OLEJE

*

*
Zber sa uskutoční v budove obecného trhoviska

A TUKY

Možno odovzdať Ut-Pi 8.00-16.00 hod. a v sobotu 8.00 - 12.00 hod.

DOMÁCE

Patria sem:
OBECNÁ

ELEKTROSPOTREBIČE

chladničky, pračky, mixéry, vysávače, mrazničky, žehličky.
KOMPOSTÁREŇ

*

14 - 19

20 - 25

OTVÁRACIE DNI: OD UTORKA A DO PIATKU od 9.00-13.00 - 13.30-17.00
SOBOTA od 9.00 - 13.00 a 13.30 - 17.00 (Zber na býv.stred. č. 3 PD za ul. Gaštanová)

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
* Individuálne je možné odovzdať v Dome služieb

23 - 26

