ZBER A TRIEDENIE ODPADU V OBCI NITRIANSKE PRAVNO

OD 1.4.2019

TKO
Tuhý zmesový komunálny odpad
odvoz od domácnos každý týždeň podľa rozpisu:
Nitrianske Pravno

Vyšehradné

Solka

PONDELOK

UTOROK

ŠTVRTOK

Patrí sem: neseparovateľný a znečistený
komunálny odpad
Nepatrí sem: vytriedené zložky komunálneho
odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený
odpad, nebezpečný odpad, ...

TEXTIL
Tuhý zmesový komunálny odpad
odvoz z domácnos štvrťročne
vždy druhý piatok v mesiaci
(január, apríl, júl, október)
Patrí sem: oblečenie, bytový tex l, topánky
Nepatrí sem: veľmi zašpinený tex l, plesnivý
tex l, koberce, matrace

BIOODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad
sústreďuje sa na zberných miestach
do tzv. ohradníkov
rozmiestnených po obci
Patrí sem: tráva, padané lís e, konáre, kôra,
zvyšky rastlín, piliny, zeleniny a ovocia ...
Nepatrí sem: mŕtve zvieratá, osb dosky, palety,
stavebné rezivo a pod., tráva v plast.vreciach...

PLASTY
PET, HDPE, PP, PE-LDPE, HDPE, ...

TETRAPAK

odvoz od domácnos
každý prvý piatok v mesiaci

odvoz z domácnos
každý prvý piatok v mesiaci

Patrí sem: plastové aše z nápojov, drogérie a
kozme ky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné
/PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové
obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/,
igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí sem: znečistené aše a obaly škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými
látkami, guma, molitan, ...

VEĽKOOBJEMOVÝ

ODPAD
odpad je možné odovzdať na zbernom
dvore alebo na základe dohody
je možné zabezpečiť aj odvoz od domu
(potrebné nahlásiť v Obec Nitr.Pravno s.r.o.)
Patrí sem: nábytok, skrine, koberce, matrace,
dosky, palety, linoleum ...
Nepatrí sem: nebezpečný odpad, eternit

ELEKTRO

elektronický a nebezpečný odpad

odpad je možné odovzdať na zbernom
dvore alebo na základe dohody
je možné zabezpečiť aj odvoz od domu
(potrebné nahlásiť v Obec Nitr.Pravno s.r.o.)
Patrí sem: akumulátory, žiarovky, žiarivky,
televízory, elektrospotrebiče, sporáky,
chladničky, vysávače, žehličky ...

Viacvrstvové kombinov. materiály na báze lepenky

Patrí sem: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov,
nápojov, ...
Nepatrí sem: znečistené obaly s obsahom
nebezpečných látok, chemikálií, papier a
lepenka, ...

SKLO
zber do 1100 l označených
kontajnerov rozmiestnených
po obci
Patrí sem: aše bez zvyškov potravín a
nápojov, kuchynské sklo, okenné sklo, črepy
Nepatrí sem: autosklo, zrkadlá, porcelán,
keramika, drôtované sklo, žiarovky, žiarivky

OLEJE
Staré tuky a oleje je možné doniesť
v PET ašiach pred kanceláriu s.r.o.,
kde je vyhradený priestor na ich
ukladanie.
Patrí sem: použité oleje a tuky z domácnos ,
len stolové oleje
Nepatrí sem: technické oleje (motorový olej),
farby, laky

PAPIER

noviny, časopisy, kartón, letáky...

odvoz z domácnos
každý druhý piatok v mesiaci
Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky,
papierová lepenka, zošity, papierové vrecká,
kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci,
kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí sem: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/,
znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný,
na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové
alebo plastové súčas papierových výrobkov,
tapety...

KOVY
zber do 1100 l označených
kontajnerov rozmiestnených
po obci
Patrí sem: obalové nádoby (konzervy,
plechovky, tuby, spreje), drôty, káble, skrutky ...
Nepatrí sem: plechovky od farieb, znečistené
obaly od chemikálií, obaly so zvyškami jedla

PNEUMATIKY
Odpadové pneuma ky je potrebné
odovzdať akémukoľvek distribútorovi
a predajcovi pneuma k alebo
pneuservisu
Pneuma ky je možné odovzdať
aj na zbernom dvore

