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INFO pre správne nakladanie s odpadmi
PLASTY - nevhadzujte do plastov zvyšky jedla či iné druhy odpadov!
Silne znečistené plasty opláchnite. PET fľaše stlačte.

PAPIER - do vriec vkladajte len papier a menšie kartóny. Veľké

kartónové krabice rozložte a vykladajte vedľa vriec. Nepatria sem napr.
obaly od cukríkov, mikroténové vrecká, či použité detské jednorazové
plienky.

BIOODPADY

(ZÁHRADNÉ) - Číslo pri termíne zberu
znamená číslo zberanej lokality. Konáre treba narezať na dĺžku cca 1 m a
zviazať!!! Lístie, trávu, kvety a iné drobné bioodpady uložte do vriec a
nemiešajte s konármi!!!
Od apríla do novembra môžete bioodpad odovzdať bezplatne aj na
mestskom kompostovisku (oproti zimnému štadiónu, ul. Športovcov)

OBJEMNÉ ODPADY
- Odvoz objemného odpadu priamo od
domov bude zabezpečený na jar a na
jeseň (2x ročne) postupne v
jednotlivých lokalitách mesta, o
termínoch odvozu budú občania
informovaní.

Celoročne a bezplatne
môžete odovzdávať
objemný odpad na zbernom
dvore.

ZBERNÝ DVOR

pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
sobota:
nedeľa:

zatvorené !
8:00 - 16:00 h
8:00 - 18:00 h
8:00 - 16:00 h
8:00 - 16:00 h
8:00 - 14:00 h
zatvorené !

na adrese: Nádražná 4007,
(Od žel. stanice až za bývalou
Stavoindustriou).
Odpad od obyvateľov Dubnice nad
Váhom odoberáme bezplatne.
Spoplatnený je len drobný stavebný
odpad! Zberný dvor neodoberá zmesový
komunálny odpad!!!
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ELEKTROODPAD
BATÉRIE
NEBEZPEČNÝ
ODPAD

- celoročne môžete bezplatne

odovzdať na zbernom dvore.
Nebezpečné druhy odpadov
označte, aby sme vedeli, aká
látka je v nádobe (napr. nálepka
s nápisom).
V prípade nutnosti POŽIADAVKU
NA ODVOZ elektroodpadu treba
nahlásiť TSM.

LOKALITY pre zber
záhradných bioodpadov

Lokalita 1:

časť „Za železničnou traťou“
(smerom na Bolešov)

Lokalita 2:

Sídlisko Pod kaštieľom + - Dolné Kolonky
(od J. Kalinčiaka po Kpt. Nálepku
a Športovcov) + Horné Kolonky (od ČSA po
rodinné domy na
Partizánskej + Háje + Kvášovec

Vykladajte odpady
len v termíne, ktorý sa týka
vašej lokality!
Lokalita 3:

Sídlisko Centrum I + Kollárova + Nad
kostolom + Školská + Cintorínska +
Nádražná+ 105 bytovka + ul. A. Kmeťa +
Šafárikova + Moyzesova + Nad Zábrehom +
Pionierska + Bratislavská

Lokalita 4:

Sídlisko Centrum III + Pod hájom
+ ul. Partizánska (bytové domy)
+ ul. Fándlyho

Lokalita 5:

Sídlisko Centrum II + Štúrova
+ Prejta

SKLO - Nevhadzujte kahance s

voskom, neónky, úsporné žiarivky, drôtené
sklo, keramiku, zrkadlá ani porcelán.

KOVY - Nevhadzujte šušťavé "pohliníkované" obaly od čipsov a iných
slaností. Tie patria do plastov.

KOMPOZITY

- zberajú sa kombinované škatuľové obaly od
mlieka, smotán, džúsov a kombinované obaly (papier + plast) od práškového
a vanilk. cukru, pudingov a pod.

JEDLÝ OLEJ - opotrebovaný rastlinný olej nalejte do plastovej PET
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD -

odovzáva sa len na zbernom dvore, nevykladajte ho ku kontajnerom
ani nevhadzujte do kontajnerov! Jeho odber je spoplatnený:
0,04 €/kg triedeného stavebného odpadu vhodného na recykláciu
0,07 €/kg netriedeného stavebného odpadu, ktorý je nutné zneškodniť
na skládke odpadov.

