OBEC BEŇADOVO
Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2021
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Sklo
patrí sem- fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre
nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,
žiarovky, plastové a korkové štuplíky zo sklenených fliaš
Ukladať do kontajnerov na sklo , ktoré sa nachádzajú pri:
 predajni potravín FRESH ,
 pod kultúrnym domom .

Plasty
patrí sem – plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváži,
šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie,
plastové tašky, vedrá, koše prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak , plechovky,
konzervy
nepatrí sem- znečistené plasty (farbami, potravinami..), obaly od sladkostí
a slaností, polystyrén, guma, molitán, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský
odpad
Plasty je potrebné uložiť do vriec (priesvitných ) a vyložiť v deň zberu pred brány
rodinných domov .

Papier
patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón kancelársky
papier
nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkosti a slaností,
detské plienky
Papier ukladať do modrého kontajnera , ktorý sa nachádza pred kultúrnym domom ,
alebo ho môžete priniesť každú stredu do základnej školy .

Kovové obaly
patrí sem – plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble(bez bužírky),
alobal
nepatrí sem- kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov
a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok
Ukladať do kontajnera na kovové obaly, ktorý sa nachádza pod kultúrnym domom.

Kuchynský potravinársky olej
Kuchynský olej je potrebné naliať do nádoby, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome.

