Zber biologického odpadu z domácností
Vážení spoluobčania, po novelizácií zákona o odpade je obec povinná zabezpečiť vývoz biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností. Pred začatím tohto zberu, by sme chceli poznať váš názor/záujem o
nádoby na zber tohto druhu odpadu. Na výber sú dve nádoby 120L a 240L.
Tento zber pomôže zvýšiť percento vytriedeného odpadu a tým znížiť zákonný poplatok za tonu. Taktiež
šetrí aj Váš čas – nemusíte nosiť tento odpad na zberný dvor a zbierate ho priamo doma do nádob a
následne vám budú vyvezené.
Poznámka: V tomto roku si zakúpite na vlastné náklady len nádobu hnedej farby (tí čo majú plastové
nádoby na odpad, budú môcť tieto nádoby označiť nálepkou BIOODPAD, ktorú dostanete na OcÚ a
použijete ju pre tento účel) - poplatok 21€ na osobu a rok sa zberom bioodpadu tento rok nebude meniť.
Budúci rok sa bude meniť podľa percenta vytriedenia odpadu.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD - je odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný - teda z prírodných
zdrojov, a dá sa ďalej zúžitkovať. Zakazuje sa ukladať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov.
PATRIA SEM: zvyšky a šupky z ovocia (aj z banánov) a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupiny z orechov, kvety, tráva, lístie, drobné konáre (do
priemeru 1 cm a dĺžky najviac 10 cm), mladá burina, piliny, hobliny, drevný popol, vlasy, chlpy, papierové
vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a pod.
NEPATRIA SEM: šupky z citrusového ovocia (poznámka: banány nie sú citrusy a navyše šupky
obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosti, zvyšky rýb, zvyšky mlieka a
mliečnych výrobkov a jedál, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.
Žiadame Vás aby ste do nádoby na BIOODPAD ukladali len odpad, ktorý tam patrí!!!
Konáre dlhšie ako 10cm s priemerom nad 1cm je možné ukladať na kopu medzi
ihriskom a čističkou.

Návratka

Prosíme odovzdať do schránky na OcÚ najneskôr do 1.4.2020
1. Mám záujem o zbernú nádobu na bioodpad 120L (33,- €) - nádobu si zakúpim na OcÚ
2. Mám záujem o zbernú nádobu na bioodpad 240L (48,- €) - nádobu si zakúpim na OcÚ
3. Mám záujem o zbernú nádobu na bioodpad, ale na splátky 120L - splátky do kona roku 2020
4. Mám záujem o zbernú nádobu na bioodpad, ale na splátky 240L - splátky do kona roku 2020
5. Mám záujem o nálepku BIOODPAD - plastovú nádobu na zber už vlastním
6. Nemám záujem o zbernú nádobu na bioodpad - mám doma vybudované kompostovisko a bioodpad
neodvážam ani na zberný dvor
(Zakrúžkujte vami zvolenú odpoveď)
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