Triedime odpad v obci Streženice
Kam s odpadom a kedy sa zbiera?
Plasty a kovy
Zber 1x do mesiaca formou zberu po obci
– termíny sú hlásene v miestnom rozhlase, alebo na stránke obce v časti ODPAD
Plasty – biele priesvitné plastové vrece od 30.03.2019
Kovy – modré plastové vrece od 30.03.2019
Papier
- Výkup prostredníctvom zberovej spoločnosti, alebo ho môžete doniesť na zberný dvor
- Výkup sa hlási v rozhlase, alebo zverejňujeme na stránke obce
Sklo
Kontajnery na sklo sú rozmiestnené po obci podľa ulíc
- Ul. Hlavná – pri obchode Ivanka, pri RD p. Miškecha, pri Slatine
- Ul. Štepnická a Pod Rudou – pri RD p. Hantáka
- Ul. Školská, Záhradná – pred Obecným úradom
- Ul. Púchovská – pri pohostinstve Modrá Lagúna
- Ul. Družstevná – pri RD p. Ondruša
- Ul. Križna a Cintorínska – pri Cintoríne
- Ul. Keblianska – pod RD p. Očkaja, pri RD p. Jána Medňanského
Šatstvo
- Kontajnery bielej farby umiestnené pred školou
Oleje
- Hnedý kontajner pred obecným úradom
Elektro-odpad
Gumo-odpad
Veľkoobjemový odpad
Drobný stavebný odpad
- Tieto komodity zbierame na zbernom dvore počas otváracích hodín
- Drobný stavebný odpad je pre domácnosti spoplatnený a to nad 1m3
Zberného dvora Streženice
Otváracie hodiny
Deň
Od
Do
Streda – 14:00
16:30
Piatok - 13:00
15:30
Sobota- 13:00
15:30

ČO ZBIERAME V OBCI STREŽENICE
Papier:
Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným
materiálom hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka
Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a
hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov,
tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Sklo:
Patrí sem: nevratné fľaše od rôznych nápojov, sklenené nádoby, poháre na zaváranie, tabuľové sklo, sklené
črepy a pod.
Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly
(najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným
materiálom (drôtené sklo).

Plasty:
Patrí sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky,
igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov.
Nepatrí sem:: PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr.
motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Kovy:
Patrí sem: kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky.
Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. na zberný dvor.
Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Oleje:
Patrí sem: jedlé oleje v plastovej fľaši
Nepatrí sem: znečistený motorový olej

Elektro-odpad:
Patrí sem: chladničky, práčky, televízory, vysávače, mixéry a všetko ostatné čo má elektrickú šnúru
Nepatrí sem: benzínový krovinorez, kosačka a iné čo má pohon na benzín

Gumo-odpad:
Patrí sem: pneumatiky z osobných motorových vozidiel, z bicyklov, duše s
Nepatrí sem: znečistený motorový olej

Šatstvo:
Patrí sem: oblečenie, textil, obuv a hračky
Nepatrí sem: znečistené koberce a oblečenie

Veľkoobjemový odpad:
Patrí sem: matrace, koberce, auto sklo, znečistené plechovky od farieb a všetko to čo sa nedá vyseparovať

Drobný stavebný odpad:
Patrí sem: tehly, škridle, omietky a iný stavebný odpad
Nepatrí sem: Eternit – ten musí zlikvidovať firma, ktorá Vám rekonštruuje strechu

