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Vážení občania,
Obec Ružindol v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
realizuje separovaný zber odpadov, ktorý je prvým predpokladom
zhodnocovania odpadov a znižovania množstva komunálnych odpadov
produkovaných spoločnosťou.

Podporte našu snahu, aby cenné druhotné suroviny nekončili
na skládkach odpadov zabudnuté a nevyužité.

Každý rodinný dom dostáva k dispozícii plastové vrece, do ktorého v priebehu mesiaca zbierate
druhotné suroviny. Zber a odvoz plastových vriec uskutočňujeme 1 x mesačne podľa stanoveného
harmonogramu. Je potrebné, aby ste naplnené vrece vyložili v deň vývozu do 7.00 hod. pred rodinný dom
tak, aby neprekážalo chodcom a zároveň bolo dostupné našej osádke. Prázdne vrece Vám bude vložené do
poštovej schránky, pod dvere, alebo do predzáhradky.

• PAPIER

ČO ÁNO ?

(noviny, časopisy, reklamné letáky, vlnitá lepenka,
knihy bez dosiek, katalógy, krabice)
• PET FĽAŠE a PLASTOVÉ FÓLIE
(plastové fľaše od malinoviek a stolových vôd;
obalové fólie od fliaš, neznečistené stavebné fólie,
plastové tašky)

• PLASTOVÉ FĽAŠE

(od šampónov, čistiacich a pracích prostriedkov)
• PLECHOVKY od nápojov
• TETRA PAKOVÉ KRABICE od nápojov

• Fľaše zo skla môžete vyložiť v plastovej taške,
jutovom vreci alebo pevnejšej papierovej krabici
vedľa plastového vreca, alebo do kontajnerov
umiestnených na verejných priestranstvách
NEZABUDNITE
v obci.
PET fľaše
ZOŠLIAPNUŤ,
ušetríte tým
miesto vo vreci.

ČO NIE ?

• vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov;
• mastnotou znečistené plasty;
• plastové fľaše od olejov, postrekov,
chemikálií;

• kopírovací

papier, papier potiahnutý
plastom alebo hliníkovou fóliou;
• brúsne a voskové papiere;
• keramika, zrkadlá, drôtom vystužené sklo.

HARMONOGRAM VÝVOZOV
separovaného zberu vriec
v obci Ružindol
11.1.2010

8.2.2010

8.3.2010

6.4.2010 (utorok)

3.5.2010
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15.11.2010

13.12.2010

HARMONOGRAM VÝVOZOV
komunálneho odpadu
v obci Ružindol
14.1.2010

11.2.2010

11.3.2010

8.4..2010

6.5..2010
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1.7.2010
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16.12.2010
Pri vývoze komunálneho odpadu v obci musí byť každá

UPOZORŇUJEME
občanov, aby do vriec nevkladali
ODEVY a iný TEXTIL!

smetná nádoba označená súpisným číslom domu. Pri
vývoze ďalšia smetná nádoba z rodinného domu a vrece
s komunálnym odpadom musia byť označené známkou v
hodnote 1 €, ktorú je potrebné zakúpiť na obecnom úrade.

Pozn.: O podmienkach zberu textilu
informujeme samostatným letákom.

Vás

V opačnom prípade odpad nebude v y v e z e n ý.
Zberný dvor počas zimných mesiacov zatvorený.
Otvorený bude podľa počasia pravdepodobne od 13. 03.
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
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2010. V prípade
väčšieho
odpadu
je potrebné sa
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