Upozornenie pre občanov !
Upozorňujeme občanov, že od 1. 5. 2011 sa rušia veľkokapacitné kontajnery
za Obecným úradom a presúvajú sa do objektu prevádzkarne. Priestor za OÚ
bude potom monitorovaný kamerovým systémom a nebude možné sem vysýpať žiaden odpad. Dôvodom premiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je
centralizácia nakladania s odpadom a to, že na prácu v Dočasnom zbernom
stredisku obec vyčlenila pracovníka, ktorý zabezpečuje organizáciu a triedenie odpadov. Každý občan, ktorý má prebytok komunálneho odpadu musí si
sám naplánovať frekvenciu vývozu zo svojich zberných nádob. Toto sa netýka
skla, plastov, objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.) a ostatných
vyseparovaných zložiek odpadu. Tie sa naďalej budú bez odplaty odovzdávať
v Dočasnom zbernom stredisku v areáli Prevádzkarne obce.

Zmenený režim DOČASNÉHO ZBERNÉHO STREDISKA OBCE
TURANY bude fungovať od 1. 5. 2011 v južnej časti obce v areáli
Prevádzkarne obce.

DOČASNÉ ZBERNÉ STREDISKO
Prevádzková doba
Pondelok - Utorok
Streda
Štvrtok - Piatok
Sobota

8.00-15.00
10.00-18.00
8.00-15.00
9.00-11.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Informácie pre občanov
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v obci 2 x ročne - slúžia na zber objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.)
Veľkokapacitné kontajnery umiestnené v Prevádzkarni obce, slúžia na likvidovanie objemového odpadu, šatstva, drobného stavebného odpadu do 500 kg na občana v priebehu
roka a to bezplatne v rámci paušálneho ročného poplatku, neslúžia na likvidáciu domového komunálneho odpadu - ten patrí do 110 lit. kuka nádob alebo do 1100 lit. kontajnerov.

Je prísny zákaz vysýpať komunálny odpad
do kontajnerov na cintoríne !
Biologický odpad
- štiepkovanie konárov 2 x ročne, na dvoch zberných miestach v obci
- štiepkovanie väčšieho množstva nad 500 kg treba nahlásiť na Obecnom úrade č.t.
4302614 - po dohode, bezplatne zabezpečíme štiepkovanie priamo v rodinnom dome
- trávu z kosenia záhrad aj iný biologický odpad je možné zlikvidovať do VKK na biologický
odpad v Prevádzkarni obce

Elektrický a elektronický odpad
- zber prebieha 2 x ročne po vyhlásení po obci, je potrebné vyložiť pred dom :
Elektroodpad práčky, chladničky, mrazničky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, el.varné dosky, mikrovlnné rúry, vysávače, čističe kobercov, žehličky, hriankovače,
fritézy, el. šijacie stroje, nástroje na zváranie, spájkovanie, nástroje na kosenie alebo iné
záhradné činnosti

Elektroodpad musí byť kompletný(nie bez motora) !
Elektronický odpad televízory, monitory s nepoškodenou obrazovkou, servery, tlačiarne,
telefóny, el. písacie stroje, vreckové kalkulačky, fax, mobilné telefóny, rozhlasové prijímače, digitálne fotoaparáty, videokamery.

Nebezpečný odpad
- ambulantný zber vždy po vyhlásení - batérie, akumulátory, žiarivky, obaly z olejov, riedidlá, obaly z farieb, zaolejované handry. Nebezpečný odpad možno odovzdať pracovníkom
spoločnosti Brantner Fatra aj pri zbere elektroodpadu

Plasty
- zber každý druhý mesiac, do vriec sa zbierajú popučené plastové fľaše od nápojov, plechovky od piva, coca-coly, obaly zo šampónov, tetrapakové obaly, alobal, viečka a tégliky
od jogurtov (umyté), viacvrstvové obaly od nápojov

Papier
- zber 2 x ročne po vyhlásení
- lepenka musí byť osobitne zviazaná, noviny a časopisy zviazané spolu

Pneumatiky
- zber 2 x ročne po vyhlásení na dvoch zberných miestach

Zber železného šrotu
- odovzdávať do zberní železného šrotu v obci
V prípade, že si neviete poradiť čo s odpadom zavolajte na číslo 4302614 Obecný úrad
alebo príďte osobne, radi Vám poradíme.

