Harmonogram zberu odpadu na rok 2022

1./ Zber komunálneho odpadu
každý pondelok a utorok

2./ Nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad
zberný dvor
(drobné prevádzkarne)
26.03.2022
18.06.2022
24.09.2022
26.11.2022

sobota od 8:00 hod. do 15:00 hod.
sobota od 8:00 hod. do 15:00 hod.
sobota od 8:00 hod. do 15:00 hod.
sobota od 8:00 hod. do 15:00 hod.

3./ Bioodpad
zberný dvor Horná ulica – Pažiť
(konáre – haluzovina – zelenina - tráva)
od 4.03.2022 do 3.12.2022
piatok od 10:00 do 17:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod.

ZLOŽKY ZBIERANÉ V RÁMCI ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU
V OBCI KOMJATICE

Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o.
1. Termíny zberu a čiastočne aj spôsob separovaného odpadu:
2. Termíny zberu separovaného odpadu nájdete v tomto letáku 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.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2022
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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).

