Komunálny odpad
Oznamujeme Vám, že spoločnosť AVE, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu
zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2021 poplatok za odvoz odpadu a frekvenciu vývozu nasledovne:
Dvojtýždenný vývoz 110 l – 110,- €
120 l – 120,- €
140 l – 140,- €
240 l – 240,- €

Vývoz raz do mesiaca 110 l – 55,- €
120 l – 60,- €
140 l – 70,- €
240 l – 120,- €

Poplatok je potrebné uhradiť na obecnom úrade počas úradných hodín od 25.01.2021 do 17.02.2021.
Po zaplatení poplatku obdržíte platnú nálepku. Po tomto termíne, smetná nádoba má byť označená len
platnou nálepkou na viditeľnom mieste, v opačnom prípade odvoz Vášho odpadu nebude zabezpečený.
Úľavy:
-Poplatok za 120 l nádobu pre samostatne žijúcu fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov, po zľave za 13
vývozov sa určuje na 47,- €.
- Poplatok za 120 l nádobu pre samostatne žijúcu fyzickú osobu s ZŤPS preukazom (preukaz s červeným
pásom) sa určuje po zľave za 13 vývozov na 47,- €.
Odvoz komunálneho odpadu bude v roku 2021 zabezpečený s dvoma frekvenciami uvedené v tabuľke.
Smetnú nádobu si môžete zakúpiť na obecnom úrade: 120 l – 40,- € , 240 l – 56,50 €.
Pokiaľ Vám v priebehu roka nádoba nebude postačujúca, je možné si zakúpiť jednorazove vrecia s platnou
nálepkou. Cena 1ks – 4,90 €

Separovaný zber
Vrecia na separovaný zber dostanete na obecnom úrade, pri úhrade poplatku za komunálny odpad. Každá
domácnosť má nárok na 2 vrecia na mesiac / 1x na plast, 1x na papier/, Separovaný odpad musí byť vložený
do bezfarebných priesvitných vriec a plastové obaly musia byť rozšliapnuté a nesmú obsahovať potraviny,
olej, atď. Papier môžete vyložiť aj zviazaný vedľa plastových vriec. Keď domácnosť minie vrecia
v priebehu roka ďalšie bezfarebné priesvitné vrecia si musí zabezpečiť každá domácnosť sama. Odvoz
separovaného odpadu je uvedené v tabuľke.

Január
Február
Marec

Separovaný
zber
19.01.
16.02.
16.03.

Apríl

13.04.

Máj
Jún
Júl
August

11.05.
08.06.
06.07.
03.08. a 31.08.

September

28.09.

Október
November
December

26.10.
23.11.
21.12.

2021

Dvojtýždenný Vývoz KO raz do
vývoz KO
mesiaca
07.01. a 21.01.
07.01.
04.02. a 18.02.
04.02.
04.03. a 18.03.
04.03.
01.04 a 15.04.
01.04. a 29.04.
a 29.04.
13.05. a 27.05.
27.05.
10.06. a 24.06.
24.06.
08.07. a 22.07.
22.07.
05.08. a 19.08
19.08.
02.09. a 16.09.
16.09.
a 30.09.
14.10. a 28.10.
14.10.
11.11. a 25.11.
11.11.
09.12. a 23.12.
09.12.

Rozpis čo môže obsahovať vrece na separovaný zber:
Vrece na separovanie plastu s VKM a kovmi spolu
PATRÍ: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod., PE-LD
čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie. a PS -čistý
polystyrén, čisté obaly VKM/viacvrstvový kombinovaný materiál – Tetrapak/, Konzervy, kovové výrobky a
súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov,
hliníkové nádobky z čajových sviečok
NEPATRÍ: Plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan,
znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom.
Vrece na separovanie papiera
PATRÍ: Noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny.
NEPATRÍ: Tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a
hygienické potreby.

Bio odpad
Keď si zakúpite na obecnom úrade Bio nádobu dostanete platnú nálepku a za odvoz neplatíte.
Odvoz Bio odpadu je zabezpečený od marca do novembra. Cena nádoby: 120 l - 40.- € , 240 l - 57.- €

Zber skla
Na zber skla sú umiestnené kontejnery pri obecnom úrade, pri obchode Terno 2ks, pri škôlke 2ks,
pri cintoríne 2ks, na Slanisku 2ks.

Kontajnery na oblečenie a topánky
Kontajnery Humana People to People Slovakia o. z. a Ekocharita Slovensko Slovensku o. z. sú umiestnené
pri obecnom úrade 2ks a pri obchode Terno 2ks.

Červený kontajner na plechové nádoby
Na dvore obecného úradu je umiestnený červený kontajner na plechové nádoby.

Zberná nádoba na kuchynský olej
Na dvore obecného úradu je uložená zberná nádoba na olej, celý rok to môžete využiť a doniesť použitý
kuchynský olej.

Červeno-biela nádoba určená na zber veľmi malého elektroodpadu a batérií
Kontajner Asekol je umiestnený pri obecnom úrade.

Kommunális hulladék
Értesítjük a lakóságot, hogy az AVE cég, aki a falunkban a hulladék elszállítást végzi emeli az árakat
2021.01.01-től. A hulladék elszállításának az ára a kuka nagyságától és elvitelétöl függően a következő:
Kéthetes elvitel: 110 l – 110,- €
120 l – 120,- €
140 l – 140,- €
240 l – 240,- €

Havi egyszeri elvitel: 110 l – 55,- €
120 l – 60,- €
140 l – 70,- €
240 l – 240,- €

Kommunális hulladék 2021.01.25-től lehet fizetni a községházán félfogadási napokon 2021.02.17-ig.
A megfizetés után az aktuális matricát kell felragasztani a kukára, az előző évekből a matricákat el kell
távolítani. 2021.02.17 után már csak az aktuális matricával szállítják el a szemetet.
Árengedmény:
Árengedményben részesülhet az a 62 évnél idősebb lakos, aki egyedül van bejelentkezve a lakcímére.
Valamint az a lakos, aki súlyosan egészségkárosodott igazolvánnyal rendelkezik és aki egyedül van
bejelentkezve a lakcímére – ZŤPS - Pirosan áthúzott igazolvány. Ha valaki igénybe szeretné venni az
árengedményt a fizetés előtt kell bejelentenie a községházán. Ezekben az esetekben a 120 l kukánál a 13
elvitel 47 €.
A szemét szállítás 2021-es évben kétféle képen lesz, amely a táblázatban megtalálható.
Szemétládát is lehet vásárolni a községházán. Nagyság szerinti ár: 120 l – 40,- €, 240 l – 56,50 €
Ha az év folyamán nem elég a szemetesláda akkor lehet hozzá vásárolni 120l-es zsákot matricával és ezt
elhelyezheti a szemetesláda mellé. 1db zsák elvitelének az ára 4,90 €

Válogatott szemét
Minden háztartásnak 2db zsák jár egy hónapra ebből egyik a műanyag üvegre a másik pedig a papírra,
2021 -ben a szeparált hulladékot csak színtelen átlátszó zsákokba lehet gyűjteni. A flakont össze kell
nyomni, nem tartalmazhat élelmiszert, folyadékot stb. A papírt összekötve is ki lehet tenni a zsák mellé. Ha
a háztartásnak nem elég a községházán kapott zsák akkor a háztartásnak kell bebiztosítani az átlátszó
színtelen zsákot. A válogatott szemét elvitele a táblázatban feltüntetett időpontok szerint történik.
2021
Január
Február
Március

Válogatott
szemét
01.19.
02.16.
03.16.

Két hetes elvitel

Havi egyszeri
elvitel
01.07.
02.04.
03.04.

01.07. és 01.21.
02.04.és 02.18.
03.04. és 03.18.
04.01. és 04.15.
04.13.
04.01. és 04.29.
Április
és 04.29.
Május
05.11.
05.13. és 05.27.
05.27
Június
06.08.
06.10. és 06.24.
06.24.
Július
07.06.
07.08. és 07.22.
07.22.
Augusztus 08.03. és 08.31. 08.05. és 08.19.
08.19.
09.02. és 09.16.
09.28.
09.16.
Szeptember
és 09.30.
Október
10.26.
10.14. és 10.28.
10.14.
November
11.23.
11.11. és 11.25.
11.11.
December
12.21.
12.09. és 12.23.
12.09.

Szétírás mit tartalmazhat és mit nem tartalmazhatnak a zsákok a válogatott szemétre:
Zsák a műanyag, fém és TKA együttes szeparálására:
Tartalmazhat: Tiszta PET palackot (tömörítve), PE-HD és PP palackot mosószerektől, samponoktól és
hasonlóktól, tiszta PE-LD fóliát, például pl. műanyag zacskót, táskát, mosópor fóliákat, építőipar fóliákat,
PS-tiszta polisztirolt, tiszta csomagolást TKA/többrétegű kombinált anyag-Tetrapakot/, fémkonzervek
dobozait, alumínium alkatrészeket, alumínium fóliákat és alumínium csomagolóanyagokat: joghurt záró
fedelét, alumínium gyertyatartót
Nem tartalmazhat: műanyagot, amely veszélyes anyagok csomagolására volt felhasználva
(motorolajok, vegyszerek, festékek), linóleumot, műanyag habot, piszkos műanyag csomagolást,
fém csomagolást kombinálva egy másik anyaggal.
Zsák a papír szeparálására
Tartalmazhat: Újságokat, folyóiratokat, könyveket, füzeteket, iroda papírokat, csomagoló papírokat, reklám
szórólapokat, kartonokat
Nem tartalmazhat: Tetrapak, viasz és impregnált papírt, szennyezett papírt, pelenkák és higiéniai kelléket

Bio hulladék
Bio kukákat a községházán lehet vásárolni érvényes matricával, így a szállításért nem kell fizetni. A szállítás
márciustól novemberig tart. A kukák ára:
120 l – 40.- €
240 l – 57.- €

Üvegekre konténer
Üvegek gyűjtésére elhelyezett konténerek: községháza mellett 1 db, Terno üzlet mellett 2db
az óvodánál 2 db a temetőnél 2 db a Sóvetőn 2 db

Konténerek ruhákra és cipőkre
A Humana People to People Slovakia o.z. és az Ekocharita Slovnsko Slovensku o.z. által elhelyezett
konténerek a községháza mellett 2 db és a Terno üzlet mellett 2 db található.

Konténer alumínium hulladékra
A községháza udvarán piros konténer van elhelyezve az alumínium hulladékra.

Gyűjtő tartály használt konyhai olajra
A községháza udvarán gyűjtő tartály van elhelyezve a használt konyhai olajra.

