INFORMAČNÝ LETÁK OBCE DLHÁ NAD ORAVOU
O AKTUALITÁCH V NAKLADANÍ S ODPADOM
Obyvatelia našej obce môžu využívať interiérovú zbernú nádobu E-box, ktorá slúži na zber drobných elektrozariadení, ktoré už doslúžili – kalkulačky, klávesnice, žehličky, sušiče, varné kanvice, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, kamery, fotoaparáty a telefóny s maximálnym rozmerom 27x 28 cm. Súčasťou E-boxu je aj box na zber
malých akumulátorov a batérií.
Využitím E-boxu deklarujete vašu ekologickú zodpovednosť, prispejete k ochrane životného prostredia a úspore
prírodných zdrojov. E-box je momentálne umiestnený
na poschodí pred vchodom do kancelárie obecného úradu.
Do nádoby nepatria žiarovky, žiarivky, televízory, počítačové monitory,
DVD a CD nosiče a komunálne odpady.
Veríme, že si tento systém zberu
vyhradených drobných elektrozariadení, batérií a akumulátorov osvojíte
a uľahčí Vám spôsob odovzdania.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo
pripomienok
ohľadom
zberu
a umiestnenia nás neváhajte kontaktovať v kancelárii obecného úradu..

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
Od februára 2011 sme začali vykonávať kontrolovaný zber komunálneho
odpadu, t.j. pred vyprázdnením ja kuka nádoba skontrolovaná a vyprázdnená je len tá, ktorá je naplnená
nad 50 % objemu. Cieľom je obmedzenie vývozu poloprázdnych nádob,
nakoľko Technickými službami je fakturovaná suma za manipuláciu s nádobou bez ohľadu na to, ako je naplnená.
Veríme, že uvedený postup obce
budete tolerovať, nakoľko je to jedna
z možností stabilizácie poplatkov do
budúcnosti.
Poznámka:
Pri
správnom
triedení odpadu sa v kukanádobe nesmie objaviť odpad,
ktorý by rozkladom zapáchal ,
tak aj dlhší interval vývozu
neovplyvní životné prostredie
obyvateĺov zápachom a inými
negatívnymi javmi.

Vydala obec Dlhá nad Oravou
pre informovanosť občanov v oblasti
nakladania s odpadmi
február 2011

Súťaž o celkovo najlepšiu
domácnosť (jednotlivca) obce
Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne začínajú realizovať
zber papiera po obciach okresu Dolný Kubín za protihodnotu
vo forme toaletného papiera a vreckoviek. Zber sa bude vykonávať každý štvrťrok.

ZBIERAJÚ:

ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN,

LEPENKA (Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabiciach,
nemiešať kartón s papierom!!!)

PROTIHODNOTA:
8 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
2 kg papiera - 1 bal hyg. vreckoviek

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN: 24. februára 2011
v čase:
15:45 - 16:10 Parkovisko za obecným úradom
16:15 - 16:35 Parkovisko pod Húšťou pri ihrisku
16:40 - 17:05 Bývalá autobusová čakáreň pod Jazom
Zmenu termínu prípade nepriaznivého počasia a ďalšie
termíny zberu papiera budú oznámené prostredníctvom
miestneho rozhlasu, na internetovej stránke obce a prostredníctvom plagátikov v obci.

1.Najúspešnejšia domácnosť získa KUKA
nádobu
2.Najúspešnejšia domácnosť získa upomienkové predmety od Technických služieb v hodnote 20 €
3.Najúspešnejšia domácnosť získa upomienkové predmety od Technic- kých služieb v hodnote 10 €

HARMONOGRAM ZVOZU
VYSEPAROVANÉHO
ODPADU OD DOMÁCNOSTÍ
V ROKU 2011
15. marca 16. augusta
19. apríla 20. septembra
17. mája
18. októbra
14. júna
15. novembra
19. júla
20. decembra
V prípade nepriaznivého počasia bude
zvoz nasledujúci deň

