Na Zbernom dvore je možné uložiť
Bez poplatku:
•

Papier (noviny, časopisy, letáky, plagáty, zošity, katalógy,
kartóny, lepenka, knihy, baliaci a kancelársky papier,
kalendáre bez kovových väzieb a pod.)

•

Kovový odpad (väčšie kusy kovového odpadu)

•

Sklo (sklené fľaše a poháre, obaly a predmety zo skla,
tabuľové sklo a pod.)

•

Biologicky rozložiteľný drevný odpad (drobné orezy zo
stromov - konáre, orezy z viniča, čistá pokosená tráva)

•

Elektroodpad, vrátane žiariviek, svietidiel a batérií
(vyradené elektrické a elektronické zariadenia, použité
batérie a akumulátory). Len väčšie kusy elektroodpadu,
menšie kusy je potrebné vložiť do nádoby pri pošte
(ASEKOL). Nádoba je určená na zber malého
elektroodpadu a batérií, ktorý sa zmestí cez otvor v nádobe.
Do zbernej nádoby nepatria: ŽIARIVKY, TELEVÍZORY
a MONITORY.

Za poplatok:
Objemový odpad z domácnosti
(napr. menší čalúnený a plastový nábytok, dvere, koberce, okná, plastové
hračky, plastové prepravky a pod.)
•
•
•
•
•

vrece 1,- €
fúrik 2,- €
kára 4,- €
prívesný vozík 10,- €
nadrozmerný odpad, napr. rohová sedačka – 20,-€

Drobný stavebný odpad
• fúrik - 5,- €
• kára - 7,- €
• prívesný vozík veľký – 12,- €
Biologicky rozložiteľný zelený odpad
• burina, lístie
• konáre a zvyšky stromov, ktoré je potrebné štiepkovať – 3
eur/hod štiepkovania
Ostatné odpady s obsahom škodlivých látok
• rozpúšťadlá, motorové, prevodové, hydraulické, mazacie
oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá,
• olovené batérie,
• drevo obsahujúce nebezpečné látky
Poplatok za biologicky rozložiteľný odpad, olej a ostatný odpad
(viď odstavec vyššie):
•
vrece - 1 €
•
fúrik – 5 €
•
prívesný vozík – 10 €

Poplatky za prijatý odpad bude
Zberného dvora vyberať na mieste.

zamestnanec

ZAKAZUJE SA !!!!
Vyvážať a ukladať odpad mimo
zberného dvora (čierne skládky),
vrátane extravilánu obce.
Vyvážať a ukladať odpad na verejné
priestranstvá obce, za ploty záhrad.
Vyvážať odpad do kontajnera
na cintoríne, ktorý slúži iba
na zhromažďovanie odpadu
z cintorína.
V prípade porušenia nariadenia a dopustenia sa priestupku, obec môže uložiť pokutu
až do výšky 1 500 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
až do výšky 6 638,78 €.

Zberný dvor je určený iba pre obyvateľov
Bieleho Kostola.

