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Plastové vrecia na separovaný zber sú na opakované použitie !

Nový spôsob vypočítavania uloženia komunálneho odpadu: príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)                                                                                                                     

A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1) 
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2021 a nasledujúce roky
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komunálneho                   
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Položka
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1)
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50 < x ≤ 60

Zberová spoločnosť   TS  Ružomberok , a.s. FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI 
(sklo, papier, plasty, kovy, tetrapack)

Obec Kraľovany
www.obeckralovany.sk

KOVY zbierame do žltých kontajnerov a vriec spoločne s plastmi a tetrapakmi

PLASTY zbierame do žltých kontajnerov a vriec. Plasty zbierame spoločne 

s kovovými obalmi a tetrapakmi.

PAPIER  zbierame prostredníctvom zberu alebo do modrých kontajnerov

SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec

patrí sem - sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo 
a pod.

nepatrí sem - keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, 
obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

patrí sem - fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, 
plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 
plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

nepatrí sem - podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a 
zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

patrí sem - čisté plechovky a konzervy, kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ, 

farebné kovy, obaly z kovov očistené o ich obsah.

nepatrí sem  - hrubo znečistené kovové obaly.

patrí sem - noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, 
kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, 
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

nepatrí sem - samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, 
plastové obaly, tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý 
papier, alobal a pod.

!
Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a 
zaberali čo najmenej miesta.

!
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v 
nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.


