KAM S ODPADOM V OBCI PATA?
Na novootvorené zberné miesto na konci ulice Seredská za poľovníckym
domom.

Podmienky odovzdania odpadu:
-

-

Odpad môže občan odovzdať len počas otváracích hodín a za prítomnosti pracovníka zberného
dvora.
Odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pata.
Odovzdávajúci musí preberajúcemu pracovníkovi zberného dvora preukázať identifikačný
doklad – OP (trvalý alebo prechodný pobyt v obci Pata).
Odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby, nie podnikateľa.
Nábytok a všetok demontovateľný odpad odovzdávajte v rozloženej forme, aby zaberal čo
najmenej miesta v kontajneroch.
Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €.
Obec Pata schválila najnižšiu sadzbu, ktorá je stanovená zákonnou normou, aby čo najmenej
zaťažilo občanov obce. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu.
Na veľké množstvo stavebného odpadu ( výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy) si
občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie zmluvne
dohodnutá firma na príslušné miesto.

Do zberného dvora je POVOLENÉ odovzdať
nasledovné druhy odpadov:
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady:
JEDLÉ OLEJE A TUKY - odovzdávajú
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom do
120 litrovej nádoby.
BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ
KUCHYNSKÝ ODPAD – sa odovzdáva do
60 l zbernej nádoby
OBJEMNÝ ODPAD - je komunálny odpad,
ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť
uložiť do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad (napr. starý nábytok,
sedačky, koberce,...).
DROBNÝ
STAVEBNÝ
ODPAD
–
pochádzajúci od fyzických osôb, ktorý vzniká
pri realizácii drobných stavebných úprav je
spoplatnený

Do zberného dvora NEPATRIA nasledovné
druhy odpadov:
Zložky separovaného zberu – PAPIER,
PLAST, SKLO, KOV - tieto druhy odpadu sa
odoberajú priamo od domácností podľa
zvozového kalendára
PNEUMATIKY
–
odovzdávajú
sa
distribútorovi pneumatík
ELEKTROODPAD – je možné odovzdať
vrámci spätného zberu v predajni, alebo obec
zber tohto odpadu uskutočňuje 2x ročne
BATÉRIE A AKUMULATORY - sa zberajú
spolu s elektroodpadom 2x ročne
ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH
LÁTOK – obec uskutočňuje zber 2x ročne
TEXTIL – v obci sú umiestnené 2 kontajnery
LIEKY A LIEČIVÁ zo zdravotnej príp.
veterinárnej starostlivosti – odovzdávajú sa
v lekárňach

