Systém nakladania s komunálnymi odpadmi

v obci DULOVO

Vypracovala: Mgr. Katarína Balážová

Zmesový komunálny odpad

Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne
(v utorok)
Druh nádoby: kovové 110 litrové nádoby
plastový kontajner 110 l
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady,
ktoré sa nedajú ďalej triediť
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady
(zemina, kamene, drevo, popol a pod.),
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné
odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné
odpady.

Papier

Interval vývozu: dvakrát za kalendárny rok
Druh nádoby: modré plastové 240 litrové nádoby
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tetrapakové obaly),
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou,
silne znečistený, či mastný papier, kopírovací
papier, použité hygienické vreckovky ... .

Drobný stavebný odpad

Interval vývozu: množstvový zber drobného
stavebného odpadu – priebežne. Zber je samostatne spoplatnený. Interval odvozu určí pôvodca
drobného stavebného odpadu.
Miesto zberu: areál OcÚ
Zbiera sa: len vytriedený drobný stavebný odpad
Nezbiera sa: nevytriedený drobný stavebný
odpad, odpady s obsahom škodlivých látok,
odpady s obsahom zmesového komunálneho
odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.

Plasty

Interval vývozu: 1 krát za 2 mesiace
Druh nádoby: žlté 120 litrové vrecia
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky
fliaš, tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky ... .
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami
a olejmi (okrem jedlých), viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty,
podlahové krytiny, guma, molitan, plasty
znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál,
biologickým odpadom ... .

Kovy

Sklo

Interval vývozu: 1 krát za 2 mesiace

Interval vývozu: 1 krát za 2 mesiace

Druh nádoby: červený plastový 240 litrový
kontajner

Druh nádoby: pozinkovaný plechový 1 100
litrový kontajner

Zbiera sa: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky ... .

Zbiera sa: neznečistené sklenené fľaše a sklenené
obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy ... .

Nezbiera sa: kovové obaly od farieb, lepidiel
a chemikálií, kovové obaly kombinované s iným
obalom (napr. zubné pasty), nápojové kartóny ... .

Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené
a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové sklo (patrí do zberného dvora), technické sklo, sklo s obsahom chemických látok ... .

Elektroodpad
Textil

Interval vývozu: dvakrát za kalendárny rok
Miesto zberu: sklad obecného úradu
Interval vývozu: 1 krát za 2 mesiace
Druh nádoby: plechový kontajner označený
farebným štítkom s nápisom „textil“
Zbiera sa: zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a
hračky ... .
Nezbiera sa: znečistené oblečenie, obuv ... .

Zbiera sa: elektrické a elektronické prístroje a
zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) ... .
Nezbiera sa: rozobraté a neúplné elektrozariadenia, rozbité trubicové žiarivky a vývojky ...

