


Vážení občania! 
 
Tento informačný leták sme pre Vás pripravili z dôvodu, že od 1. apríla 2021 dochádza v našej obci k zmene zberovej spoločnosti na zber separovaného 
odpadu. Zberovú spoločnosť Obec Palárikovo, ktorá ukončuje svoju činnosť z ekonomických dôvodov, nahradí zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, 
s.r.o.. 
Na základe tejto zámeny pre Vás vyplývajú nasledovné zmeny: 
 
1. Zmenia sa termíny zberu a čiastočne aj spôsob separovaného odpadu. 
2. Nové termíny zberu separovaného odpadu nájdete v tomto letáku, v priloženom skladacom kalendári a na obecnej internetovej stránke 
www.komjatice.sk.  
3. Každý mesiac sa budú od domov brať žlté vrecia, do ktorých budete spolu dávať viacero komodít a to: 
plastové fľaše, fólie a tégliky, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, polystyrén, tetrapaky, kovové obaly.  
K vreciam budete môcť priložiť aj väčšie veci z plastu /neznečistené vedrá, kvetináče, prepravky, záhradný nábytok.../. 
4. V samostatnom termíne každý druhý mesiac sa budú od domov brať modré vrecia, do ktorých budete dávať veci z papiera a kartónu.  
K vreciam budete môcť priložiť samostatne previazané väčšie kusy kartónu. 
5. Sklo sa bude zbierať prostredníctvom zelených 1 100 litrových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po obci na trvalých stanovištiach. 
6. Zber komunálneho odpadu sa nemení, termíny zberu zostávajú nezmenené. 
 

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2021 
Komjatice JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC 
PAPIER - VRECIA       21.4 X 15.6 X 31.8 X 20.10 X 21.12 
PLAST - VRECIA       23.4 19.5 16.6 15.7 16.8 8.9 8.10 3.11 7.12 

 

Upozornenie! 
 
• Vyseparované zložky musia byť čisté. Zle vytriedený odpad nebude odvezený. Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri ďalšom zbere. 
• Znečistené tégliky, tetrapaky, konzervy a fľaše opláchnite. Nesmú byť znečistené od zvyškov potravín, masti, olejov... 
• Papier a kartón nesmie byť navlhnutý, mastný alebo znečistený od zvyškov potravín, olejov, farieb, lepiacich pások... 
• PET fľaše stlačte a odstráňte z nich zátky. Tie dajte tiež do toho istého vreca. 
• Vrecia zaväzujte špagátom. 
• Fólie a polystyrén nesmú byť znečistené zeminou, maltou, lepidlami, farbami, zvyškami potravín... 
• Sklo nerozbíjajte na menšie kusy, fľaše zbavte uzáverov, krúžkov okolo hrdla, plastových fólií (papierové etikety nevadia). 




