BIOODPAD

kuchynský

z domácností
Patria sem:

zvyšky a šupky
z ovocia a zeleniny

kvety, listy
a odrezky rastlín
znehodnotené
potraviny a potraviny
po uplynutí záručnej
lehoty – bez obalov
tepelne neupravené
zvyšky jedál

vrecúška od čaju

usadeniny z kávy
a filtre z kávovarov

BIOodpad
kuchynský

z domácností

škrupinky
z vajíčok
chlieb, pečivo

Nepatria sem:

zvyšky varených jedál rastlinného
i živočíšneho pôvodu (bez tekutých zložiek)
obaly z potravín - žiadne plasty, tégliky, fólie, igelity, sklo
jednorazové obaly z jedla
tekuté zvyšky jedál - mlieko, jogurty, polievky, omáčky
použité jedlé oleje a tuky (zbierajú sa samostatne)
cigaretové ohorky, použité vlhčené obrúsky
uhynuté zvieratá a exkrementy domácich miláčikov
vytriedené odpady zbierané samostatne - papier, plast, tetrapak, sklo, kov
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zbiera sa samostatne)

Zber odpadu bude zabezpečovaný v mesiacoch
marec -november 1x za týždeň,
v mesiacoch december až február 1x za 14 dní.
Odpad bude odvezený na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice,
kde vznikne konečný produkt - kompost.

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKY
ROZLožITEĽNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Kuchynský odpad z domácností zbierajte do vlastného vedierka (odporúčame
vedierko s otvormi), do ktorého vložíte vždy len kompostovateľné vrecko,
prípadne priamo do vedierka označeného nálepkou „Kuchynský odpad“.
Odpad môžete vkladať do kopostovateľného vrecka alebo priamo do
vedierka. Či je vrecko kompostovateľné, spoznáte na základe označenia
logom certifikátu:

V deň zberu alebo večer pred dňom zberu je potrebné uzatvorené vedierko
(ochrana obsahu vedierka pred zvieratami - mačky, psy a hlodavce) vyložiť
na ulicu pred svoj rodinný dom.
Do vedierka, prípadne spoločnej hnedej nádoby ukladajte svoj bioodpad
z domácnosti buď v uzatvorenom kompostovateľnom vrecku alebo ho
z vedierka voľne vysypte priamo do nádoby. Je zakázané vhadzovať
do hnedých nádob potraviny v pôvodných obaloch, vo vreckách
z mikroténu, sklenených, plastových, kovových alebo iných
obaloch. Ak bude odpad vhodený do nádoby spolu s obalom, príde
k ZNEHODNOTENIU celého obsahu zbernej nádoby.

Termíny zberu
KAŽDÝ PONDELOK bude zber zabezpečovaný na uliciach:

Robotnícka, Bottova, Štúrova, Krátka, Školská, Dlhá, Ružová, Hurbanova, V. Paulínyho - Tótha,
Sládkovičova, Bernolákova, Priemyselná, Hviezdoslavova, Železničná, Tehelná, Továrenská,
Záhradná, Agátová, Smreková, Jabloňová, Kalinová, Lipová, Stromová, Orgovánová,
Kaplinská, Olivová, Kvetná, Muškátová, Jazmínová, Topoľová, Astrová, Orechová, Gaštanová,
Morušová, Kunov, Košútovec a Brestové.

KAŽDÝ UTOROK bude zber zabezpečovaný na uliciach:

SNP, Moyzesova, Fajnorova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Okružná, Komenského,
J. Kráľa, Hollého, Ľ. Vaníčka, M. Braxatorisa, J. Jonáša, Čerešňová, Sadová, J. Mudrocha,
Rovenská, J. Závodského, J. Náhlika, Š. Pilárika, J. Fándlyho, J. Bežu, Slnečná, Mesačná,
Veterná, Teplická, Mlynská, Poľná, Lúčna, Potočná, Hájska, S. Jurkoviča, Sotinská, Štefánikova
a mestskej časti Čáčov.

Obyvatelia bývajúci na uliciach Kolónia, Dolné a Horné Suroviny budú
využívať spoločné hnedé nádoby umiestnené na stojiskách pre triedené
komunálne odpady.

