OBČANIA MESTA TURZOVKA MÔŽU NA LIKVIDÁCIU SEPAROVANEJ ZLOŽKY
KOMUNÁLNEHO ODPADU – PAPIER VYUŽIŤ :

ZBERNÝ DVOR MESTA TURZOVKA
PREDMIER č. 22, 023 54 TURZOVKA

„VÝMENNÝ SPÔSOB ZBERU PAPIERA“

Na zberný dvor môžu obyvatelia Mesta Turzovka pod dohľadom
zamestnanca Zberného dvora odovzdať vytriedené druhy odpadov :

Podmienkou je, aby PAPIER– noviny, časopisy, letáky, starý papier, bol pevne poviazaný
v balíčkoch. V balíčkoch nesmie byť KARTÓN !!! Takto pripravené balíčky budú na mieste
odvážené a vymenené za hygienické potreby (toal. papier, hyg. vreckovky, kuch. utierky...)

 plasty - áno - napr. plastové fľaše od nápojov, octu, oleja, kozmetiky,
čistiacich prostriedkov..., nie - napr. znečistené obaly, obaly a tvrdé
plasty z PVC, autoplasty...

a to v dňoch :

 papier - áno - napr. noviny, časopisy, krabice knihy, kartón..., nie napr. mastný alebo lakovaný papier, použité hygienické vreckovky,
kuchynské utierky, servítky, znečistený papier...

22. január
24. marec
19. máj
14. júl
22. september
4. november
STANOVIŠTIA
zberu papiera

 15:00 – parkovisko za Supermarketom
COOP Jednota SD
 15:30 – Ul. Mierová
 15:40 – Blok č. 471 (U Miženka)
 16:00 – Ul. Záhradná
 16:15 – Blok č.13 (penzión)
 16:30 – Blok č. 303 (Ul. Školská)
 16:45 – Blok č. 335 (Dlhovanská cesta)

23. január
25. marec
20. máj
15. júl
23. september
5. november
STANOVIŠTIA
zberu papiera

 15:00 – Hlinené (pri potravinách COOP
Jednota SD)
 15:20 – Predmier (rázcestie smer Korňa)
 15:30 – Predmier (internát pri I. Trane)
 15:45 – Závodie (Areál športu)
 16:00 – Vyšný koniec
(pred motelom p. Smažáka)
 16:20 – Turkov (Točňa)
 16:40 – Vyšný koniec(centrum Dúha)

 sklo - áno - napr. fľaše od nápojov, sklenené obaly, poháre, číre
tabuľové sklo..., nie - porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo,
znečistené sklo s prímesami
 tetrapaky - áno - napr. krabičky z mlieka, džúsov..., nie - znečistené
obaly
 kovy - áno - napr. plechovky, konzervy, obaly z tužidla, laku na vlasy,
šľahačky..., nie - znečistené obaly, obaly z pôvodnou náplňou
... ďalej môžu občania odovzdať elektroodpad a akumulátorové
batérie - nepoškodené v celosti, objemný odpad, drobný stavebný
odpad (suť, zvyšky tehál, betónu, omietky), odpadové farby,
odpadové oleje z kuchýň a domácností - zabalené vo vhodnom obale.
KONTAKT :
 Mestský podnik služieb :
041 / 4353 326 - 0908 / 190 770
 Zberný dvor : 0917 / 377 407

V prípade zmeny budú občanom vopred nahlásené náhradné termíny !!!

Upozornenie: Žiadame všetkých občanov o dôslednejšie dodržiavanie zásad separovaného
zberu v našom meste, z dôvodu vysokého % komunálneho odpadu medzi vyseparovanými
zložkami. Osobitne upozorňujeme, že použité hygienické potreby ( použité plienky pre deti
a seniorov, hygienické vložky, vreckovky, zdravotnícky materiál) nepatria do žiadnej zo
zložiek separovaného odpadu, ale do nádoby na komunálny odpad!!!. V prípade porušenia
uvedených pravidiel, budú vrecia pri rodinných domoch ponechané na mieste, nebudú
vyprázdnené!

PREVÁDZKOVÁ DOBA :
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

7 00 - 15 00 hod.
7 00 - 15 00 hod.
9 00 - 17 00 hod.
7 00 - 15 00 hod.
7 00 - 15 00 hod.
8 00 - 11 00 hod.

