Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Nakladanie s odpadmi na území obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské
Nemce č. 5/2020. Tu uvádzame konkrétne nakladanie s odpadom.
Zmesový odpad – vkladá sa do kukanádob 110 l, 120 l, 240 l,
Vyvážajú sa len kukanádoby s nalepeným QR kódom z obec. úradu. Vrecia sa nevyvážajú.
Kukanádobu treba vyložiť do 7.oo hod pred dom čo najbližšie k ceste v deň zberu na
oskenovanie. QR kódu. Zber je 1x 2 týždne, väčšinou v stredu – výnimky podľa sviatkov)
Papierový odpad - Modré vrecia 120 litrové, vrecia sa vykladajú v deň zberu podľa
harmonogramu do 7.oo hod pred dom a nalepí sa na každé vrece príslušný QR kód. Prázdne
vrece vráti na výmenu zberová spoločnosť. Okrem toho je možné odovzdať starý papier do
Základnej školy, keď sa zber ohlási a mobilný zber papiera – ktorý sa robí výmenou za
výrobky Harmasan – zber je nepravidelný, ale avizovaný na vývesných tabuliach webstránke
obce a obecným rozhlasom.
Zber plastov, tetrapakov a drobných kovov – žlté vrecia -120 l, taktiež platí ako pri
modrých vreciach, nalepiť na ne QR kód a vyložiť do 7.oo hod ráno pred domy v deň zberu
podľa harmonogramu. Prázdne vrece vráti na výmenu zberová spoločnosť. Plastové fľaše,
plechovky a kartónové krabice od džúsov, mlieka a pod – stláčajte, nedávajte znečistený
odpad olejmi. Červené vrecia sa už nepoužívajú na drobné kovové obaly a plechovky, tento
odpad sa už dáva spolu s plastami do žltého vreca.
Zber skla – zelené kontajnery – sú rozmiestnené po obci ( pri obecnom úrade, COOP
Jednote, Potraviny Garaj, Nové bytovky, Futbal. ihrisko-bar, staré bytovky, Roľn. družstvo,
Staré Grunty č.139, a obe zastávky autobusu na ul.Hradská). Zber po celý rok.
Objemný odpad – všetko väčších rozmerov, čo sa nezmestí do kukanádoby a inak sa
nezbiera, napr. koberce, časti nábytku a pod. Zbiera sa do kontajnera pri obecnom úrade
v úradných hodinách celý rok, na jarné a jesenné upratovanie navyše kontajnery umiestnené
po obci – vopred oznámené.
Drobný stavebný odpad - do kontajnera pri obecnom úrade v úradných hodinách, treba si
nahlásiť množstvo odpadu a zaplatiť poplatok 0,070 €/kg. – po celý rok
Nebezpečný odpad - elektroodpad – autobatérie (staré farby a elektrozariadenie) zbiera sa
v „Gazdovom dome“ pri nových bytovkách- priebežne. Ohlásiť na OcÚ. Odpad prevezme aj
p.Varhaníková Jana z vedľajšej predajne.
Jedlé oleje a tuky – v umelých fľašiach dať do na to určenej kukanádoby– na obecnom
úrade, Nové bytovky, Staré bytovky – ul.Tekovská.
Kuchynský odpad – Určené kukanádoby na kuch.odpad sú umiestnené pri Základnej škole,
Nové bytovky, Staré bytovky.
Biologicky rozložiteľný odpad – ukladať v domácnosti do kompostovacieho zásobníka,
Možnosť zapožičania drvičky z obecného úradu. (1-2x do roka spoločný zber konárov po obci
na drvenie)

Šatstvo a textil – do kontajnerov na to určených pri OcÚ, muštárni a bytovkách
Pneumatiky – odovzdať distribútorovi pneumatík, ktorým sú všetky predajne pneumatík a
všetky prevádzky, ktoré prezúvajú pneumatiky. V obci sa nezbierajú.
Veterinárne lieky a humánne lieky – odovzdať v lekárni

