OBEC ROHOVCE
INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S ODPADOM
V ROKU 2021
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k zníženiu množstva
komunálneho odpadu, ochrane životného prostredia a využitiu druhotných surovín.
Za doterajšiu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
- denný komunálny odpad do 110 litrových kovových alebo umelohmotných nádob, odvoz
v dvojtýždňových intervaloch,
Ostatný odpad (objemný, stavebný, triedený odpad a pod.) môžu obyvatelia obce Rohovce (podnikatelia
nie!) uložiť triedene na zbernom dvore do veľkokapacitných kontajnerov počas otváracích hodín.
Prípadné zmeny, čerpanie dovolenky budú umiestnené pri vchode na zberný dvor.
Na zbernom dvore sa za umiestnenie triedeného odpadu platí žetónmi u poverenej osoby. Žetóny sa
predávajú na obecnom úrade v menovitej hodnote 1,50- EUR. Jeden žetón oprávňuje občanov na uloženie
približne 25 kg triedeného odpadu. V praxi sú zaužívané nasledovné hodnoty:
- fúrik
2 žetóny
- dvojkolesový ručný vozík
4 žetóny
- menší príves za malotraktor s nosnosťou do 200 kg
8 žetónov
- príves za osobný automobil s nosnosťou do 400 kg
16 žetónov
Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali zásady triedenia a pokyny poverenej osoby na zbernom dvore.
Väčšie množstvo odpadu (kontajner, nákladné auto, traktorová vlečka) je každý občan povinný
odovzdať na vlastné náklady na skládke nie nebezpečného odpadu v Čukárskej Pake!
TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
PAPIER:
- noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy – do kontajnera na zbernom dvore – bezplatne.
- baliaci papier, papierové vrecká, kartóny – do kontajnera na zbernom dvore – bezplatne.
SKLO:
-fľaše všetkého druhu bez rozdielu na farbu alebo veľkosť do kontajnerov rozmiestnených v obci alebo do
kontajnera na zbernom dvore. Žiadame Vás, aby ste nevhadzovali do týchto kontajnerov iný odpad
(napr. keramiku, porcelán, drôtené sklo) – bezplatne.
- ploché sklo iba do kontajnera na zbernom dvore podľa pokynov obsluhy okrem lepeného skla,
izolačného dvojskla, drôteného skla a autoskla – bezplatne.
STARÉ NEPOTREBNÉ LIEKY, LIEKY PO EXPIRAČNEJ DOBE:
- odovzdať v lekárňach!
BATÉRIE:
- odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni alebo do špeciálnej zbernej nádoby na zbernom dvore.
ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD:
- kompostovať v záhrade alebo do kontajnera na zbernom dvore – ukladanie biologicky rozložiteľného
odpadu na inom mieste v katastri obce je prísne zakázané!
ELEKTRICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE:
- televízie, rádiá, chladničky, práčky atď- zbierajú sa v nepoškodenom stave na zbernom dvore bezplatne.
KOVOVÝ ODPAD:
- na zbernom dvore do špeciálneho kontajnera a do kontajnerov umiestnených v obci (plechovky od piva
a pod.) – bezplatne.
DREVNÝ ODPAD:
- uložiť triedene na zbernom dvore na vyznačené miesto podľa pokynov poverenej osoby.
Zbierame zvlášť:
- konáre, vinič a podobne – bezplatne.
- dosky, hranoly, hrubšie konáre a pod. – bezplatne.
- okenné rámy (bez skla), nábytok – platí sa žetónmi.

AKUMULÁTORY:
- uložiť do špeciálneho kontajnera na zbernom dvore – bezplatne.
- odovzdať na predajnom mieste (obchody).
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD:
- triedene do veľkokapacitných kontajnerov uložených na zbernom dvore v nasledovnom členení:
- betónové úlomky
- škridla, obkladačky, tehly, malta a pod.
drobný stavebný odpad nesmie obsahovať iné látky (napr. vedrá z umelej hmoty, železný odpad,
cementové alebo iné vrecia a pod. – tieto vhadzujte do veľkokapacitných kontajnerov pre objemný
odpad) – platí sa žetónmi.
POLYSTYREN:
- do big-bag vriec podľa pokynov obsluhy na zbernom dvore – bezplatne.
TEXTÍLIE:
- do špeciálnych kontajnerov uložených v obci – bezplatne.
- do špeciálnych kontajnerov na zbernom dvore – bezplatne.
- v prípade organizovaného zberu Vás budeme dodatočne informovať.
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY:
- ukladajú sa na zbernom dvore podľa pokynov obsluhy – ukladať možno iba pneumatiky
osobných motorových vozidiel.
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE:
- doporučujeme použité jedlé oleje vliať späť do pôvodnej prázdnej fľaše od jedlého oleja, takto
naplnené flaše zaneste na zberný dvor a uložte do špeciálneho kontajnera.
BEZPLATNÝ ZBER PLASTOV A OBALOV:
Systém zberu ako doteraz do igelitových vriec s odvozom od rodinných domov raz mesačne.
Zbiera sa:
§ opláchnuté fľaše z umelej hmoty PET a viacvrstvové obaly (TETRAPAK) všetkého druhu: od
nealko nápojov, sirupov, vína, mlieka, džúsov a pod..,
§ opláchnuté fľaše z umelej hmoty (DDPE, PP) – od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže...
§ tvrdá umelá hmota - debničky, záhradný nábytok, čisté kanistre,
§ čisté sáčky, vrecia, reklamné tašky z umelej hmoty, baliace plasty (PP, PE)
§ čistú fóliu (nesmie byť znečistená napr. zeminou),
§ opláchnuté poháre a obaly od jogurtov, pudingov
§ plechovky a konzervy
Nezbiera sa: znečistené plasty, znečistené fólie zeminou, linoleum, guma, kabelky, molitan,
polystyrén, plastové obaly a kanistre znečistené olejovými a ropnými látkami, obaly na vajcia,
umelohmotné poháre, taniere a príbory, polystyrénové obedáre.
Všetko do jedného vreca, plastové fľaše žiadame
stláčať, vrecia, tašky, obaly a fóliu poskladať, aby
sa čo najviac využila kapacita vreca.
Vrecia sa pri zbere vymieňajú.

Upozorňujeme podnikateľov, aby dodržiavali platné zákony v odpadovom hospodárstve –
obec nezabezpečuje separovaný zber odpadov pre podnikateľov, podnikatelia nemôžu
odovzdávať triedený odpad na zbernom dvore.

