
KALENDÁR  zberov a prepráv Združenie TKO Semeteš n.o. KALENDÁR  zberov a prepráv Združenie TKO Semeteš n.o.

na 1. polrok  2019 pre obec: na  2. polrok  2019 pre obec:

Dátum Január Február Marec Apríl Máj Jún Dátum Júl August September Október November December

1. sviatok sviatok x 1. x L 2 sviatok x
2. x x Oo x 2. L 3, Oo x
3. Oo, Pl, Vkm, Pa x x Oo 3. Sk x L 4 x
4. x 4. x Oo L 5 Oo, Pl, Vkm, Pa

5. x x Sk 5. sviatok Chatári x
6. x Oo Oo x 6. x x Oo, Pl, Vkm, Pa

7. x 7. x Oo, Žnk, Ko x x
8. L1 sviatok x 8. x x
9. Oo x x L 2 Sk x 9. Pl, Vkm, Pa x
10. x x L 3, Oo, Sk 10. Oo x x
11. L 4 x 11. x Pl, Vkm, Pa Oo

12. x L 5 x Oo, Žnk, Ko 12. x
13. x Oo, Sk Oo, Sk x 13. x x Oo

14. Chatári x 14. x Pl, Vkm, Pa x Chatári x
15. Oo x 15. x x
16. Oo, Sk x x x 16. Oo, Žnk, Ko x
17. x x Oo 17. Pl, Vkm, Pa x x
18. x 18. x Oo Oo, Sk

19. x sviatok x Pl, Vkm, Pa 19. x
20. x Oo Oo, Žnk, Ko x 20. x x Oo, Sk

21. x 21. x Oo x x
22. sviatok Pl, Vkm, Pa x 22. x x
23. Oo x x x 23. Oo, Sk x x
24. x x 24. Oo x x sviatok
25. Pl, Vkm, Pa x 25. x Sk sviatok
26. x x Oo 26. x sviatok
27. x Oo, Pl, Vkm, Pa Oo, Pl, Vkm, Pa x Chatári 27. x x Oo x
28. x 28. x Sk x x
29. Oo x 29. sviatok x x
30. Oo, Pl, Vkm, Pa x x 30. L 1 Oo x
31. x 31. Sk x

Lokality: L1 - Sklený vrch, Šulkov potok, L2 - Citorín Predná Olešná, Priečnica, L3 - Rovňany, p. Bocko

L4 - Potôčky, Kolónia, L5 - Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch 

Lokality: L1 - Sklený vrch, Šulkov potok, L2 - Citorín Predná Olešná, Priečnica, L3 - Rovňany, p. Bocko

L4 - Potôčky, Kolónia, L5 - Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch 

 Tieto Vám nebudú odobrané, ak budú obsahovať väčšie množstvo iného odpadu alebo budú znečistené.

   so zaveseným žetónom na viditeľnom mieste  najneskôr  do 7,30 hod.    so zaveseným žetónom na viditeľnom mieste  najneskôr  do 7,30 hod.

* Informácie na tel.čísle 4361 363,  mobilný tel.: 0907 848 057,  www.tkosemetes.org * Informácie na tel.čísle 4361 363,  mobilný tel.: 0907 848 057,  www.tkosemetes.org

PROSÍME VÁS, ČÍTAJTE AJ ZADNÚ STRANU! PROSÍME VÁS, ČÍTAJTE AJ ZADNÚ STRANU!

 Tieto Vám nebudú odobrané, ak budú obsahovať väčšie množstvo iného odpadu alebo budú znečistené.

* Odber komunálneho odpadu je možný len na platný žetón. Neplaťte v hotovosti ! * Odber komunálneho odpadu je možný len na platný žetón. Neplaťte v hotovosti !

* Separovane zbierané odpady vyložte pred dom v priehľadných vreciach najneskôr  do 7,30 hod.  * Separovane zbierané odpady vyložte pred dom v priehľadných vreciach najneskôr  do 7,30 hod.

OLEŠNÁ OLEŠNÁ

           Žnk- kovy železné a farebné            Žnk- kovy železné a farebné

* Komunálny  odpad v zbernej nádobe  vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu) * Komunálny  odpad v zbernej nádobe  vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu)

Vysvetlivky:  Oo - zmesový komunálny odpad,  Ko - obaly z kovu, Vysvetlivky:  Oo - zmesový komunálny odpad,  Ko - obaly z kovu,

           Vkm - kompozitné obaly, Sk - obaly zo skla a sklo, Pa - papier, Pl - plasty            Vkm - kompozitné obaly, Sk - obaly zo skla a sklo, Pa - papier, Pl - plasty



Ko - obaly z kovu: plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky Ko - obaly z kovu: plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky

od piva a nealkoholických nápojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov. od piva a nealkoholických nápojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov.

Kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. musia byť zbavené plastových Kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. musia byť zbavené plastových

častí a pôvodných náplní. Zber sa vykonáva podľa kalendára zberov. častí a pôvodných náplní. Zber sa vykonáva podľa kalendára zberov.

Vkm - kompozitné obaly: sú to viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice+AL fólia) Vkm - kompozitné obaly: sú to viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice+AL fólia)

nazývané aj Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od mlieka (bez zvyškov nazývané aj Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od mlieka (bez zvyškov

mlieka) džúsov a ďalších nápojov, akejkoľvek veľkosti. Kompozitné obaly musia byť čisté, mlieka) džúsov a ďalších nápojov, akejkoľvek veľkosti. Kompozitné obaly musia byť čisté, 

bez pôvodných náplní, zložené do roviny (postačuje zošliapnuť nohou). bez pôvodných náplní, zložené do roviny (postačuje zošliapnuť nohou).

Obj - umývadlá, vane (nie kovové), koberce, topánky a iný drobný odpad vo vreciach.. umývadlá, vane (nie kovové), koberce, topánky a iný drobný odpad vo vreciach..

Nepatrí sem: televízory, rádiá, chladničky, práčky, bioodpad, autobatérie, uhynuté zvieratá Nepatrí sem: televízory, rádiá, chladničky, práčky, bioodpad, autobatérie, uhynuté zvieratá

topánky, handry a iný drobný odpad vo vreciach.. topánky, handry a iný drobný odpad vo vreciach..

Sk - sklo: sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky, črepy, rozbité sklo z okien, zo skleníkov- bez hliny, trávy, Sk - sklo: sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky, črepy, rozbité sklo z okien, zo skleníkov- bez hliny, trávy,

skúmavky, sklo z oku-liarov (nie plastikové) - sklo musí byť čisté, bez uzáverov a tmelu,varné sklo skúmavky, sklo z oku-liarov (nie plastikové) - sklo musí byť čisté, bez uzáverov a tmelu,varné sklo

Nepatrí sem: autosklo, žiarovky, žiarivky, neónky, plexisklo, zrkadlá, teplomery, TV obrazovky, Nepatrí sem: autosklo, žiarovky, žiarivky, neónky, plexisklo, zrkadlá, teplomery, TV obrazovky,

keramika, porcelán, drátené sklo a zmesový odpad. keramika, porcelán, drátené sklo a zmesový odpad.

Pl - plasty: PET fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastl.olejov,  drogérie, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, Pl - plasty: PET fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastl.olejov,  drogérie, číre a farebné fólie, tašky, vrecká,

vedrá, fľaštičky od kozmetiky,vrecká od mlieka (bez zvyškov mlieka), vedrá, fľaštičky od kozmetiky,vrecká od mlieka (bez zvyškov mlieka), 

do zmesového komunálneho odpadu, prepravky fliaš, plastové obaly, tégliky od jogurtov, plastové do zmesového komunálneho odpadu, prepravky fliaš, plastové obaly, tégliky od jogurtov, plastové

plastové nádobky z jogurtov, kečupov a iných potravín.. Všetko musí byť čisté a zbavené  obsahu. plastové nádobky z jogurtov, kečupov a iných potravín.. Všetko musí byť čisté a zbavené  obsahu.

Nepatrí sem: hrubo znečistené plasty, kompozitné obaly, podlahové krytiny, guma, molitan, Nepatrí sem: hrubo znečistené plasty, kompozitné obaly, podlahové krytiny, guma, molitan,

záhradné  bazény, plachty na prikrytie - celty. autoplasty, záhradný nábytok, hračky,polystyrén záhradné  bazény, plachty na prikrytie - celty. autoplasty, záhradný nábytok, hračky,polystyrén

Oo - zmesový komunálny odpad: hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, keramika, Oo - zmesový komunálny odpad: hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, keramika, 

porcelán, popol, použité hygienické vložky, plienky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy, koža, obuv, porcelán, popol, použité hygienické vložky, plienky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy, koža, obuv, 

odpad z plastu PVC a iné netriediteľné zložky odpadu, popol.  odpad z plastu PVC a iné netriediteľné zložky odpadu, popol.
Nepatrí sem: papier, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad (zeleň) zo záhrad  a  z  parkov , Nepatrí sem: papier, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad (zeleň) zo záhrad  a  z  parkov ,

sklo, autobatérie, elektromotory, žiarivky, plechovky od farieb (ak je v plechovke aj malé množstvo sklo, autobatérie, elektromotory, žiarivky, plechovky od farieb (ak je v plechovke aj malé množstvo

farby, je to nebezpečný odpad (v obci sa zbiera 1 krát za polrok) .... farby, je to nebezpečný odpad (v obci sa zbiera 1 krát za polrok) ....

Veľkoobjemový zber bude v obci Olešná rozdelený na jednotlivé lokality (L1 až L5 - viď vysvetlivky 

pod tabuľkou zberu). Dodržiavajte deň určený pre Vašu lokalitu, nakoľko  pracovníci sa nebudú 

vracať do už vyzbieraných lokalít.

Veľkoobjemový zber bude v obci Olešná rozdelený na jednotlivé lokality (L1 až L5 - viď vysvetlivky 

pod tabuľkou zberu). Dodržiavajte deň určený pre Vašu lokalitu, nakoľko  pracovníci sa nebudú 

vracať do už vyzbieraných lokalít.

Chceme na Vás týmto apelovať, aby sa  triedeniu separovaných zložiek odpadu venovalo viac 

pozornosti. Stále sa do jednotlivých zložiek dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. Znečistené plasty 

stavebnými materiálmi, zbvtkami potravín, kovové a sklenené obaly obsahujúce farbu, potraviny a 

POUŽITÉ PLIENKY, drátené sklo, porcelán, obaly z motorových olejov.

Žnk - kovy železné a iné /hliník, meď a pod./ zbavené plastov, skla a pod.

Trieďte dôslednejšie nakoľko dotrieďovanie vykonávajú ľudia a nie stroje.

Druhotné suroviny patria do separovaného zberu

Vážení občania ! Vážení občania !
Chceme na Vás týmto apelovať, aby sa  triedeniu separovaných zložiek odpadu venovalo viac 

pozornosti. Stále sa do jednotlivých zložiek dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. Znečistené plasty 

stavebnými materiálmi, zbvtkami potravín, kovové a sklenené obaly obsahujúce farbu, potraviny a 

POUŽITÉ PLIENKY, drátené sklo, porcelán, obaly z motorových olejov.

Žnk - kovy železné a iné /hliník, meď a pod./ zbavené plastov, skla a pod.

Druhotné suroviny patria do separovaného zberu

druhotných surovín. Preto Vás žiadame o dôkladnejšie oddeľovanie týchto druhotných surovín  

Trieďte dôslednejšie nakoľko dotrieďovanie vykonávajú ľudia a nie stroje.

druhotných surovín. Preto Vás žiadame o dôkladnejšie oddeľovanie týchto druhotných surovín 

V zberných nádobách od 110 litrov až po kontajnery 7 m3 sa stále nachádza neúmerné množstvo V zberných nádobách od 110 litrov až po kontajnery 7 m3 sa stále nachádza neúmerné množstvo

od zmesového komunálneho odpadu. !!!!! od zmesového komunálneho odpadu. !!!!!


