Podmienky zberu odpadov v roku 2018 budú:


Zmesový domový odpad (komunálny odpad) – zbiera sa v utorok v nepárnom týždni
(označený v kalendári) kanvu vyložiť pred bránu rodinného domu skoro ráno;



Separovaný zber - sa bude vykonávať nezmeneným spôsobom podľa harmonogramu
od rodinných domov občanov, stačí vyložiť včas ráno pred bránu;



Elektro odpad (veľký, biela technika) - zber sa uskutoční dňa 19.5.2018 a 20.10.2018
od rodinných domov občanov v skorých ranných hodinách;



Drobný elektro odpad (baterky tužkové, žiarovky všetkého druhu, rôzne
kalkulačky a pod. ) – zbiera sa do kontajnera umiestneného vo vchode na OcÚ
v Gánovciach ;



Nebezpečný odpad - zbiera sa 2x v roku od 15.1. 2018 do 22.1.2018 a 25.6.2018
do 2.7.2018 , mobilná zberňa bude umiestnená pri OcÚ v Gánovciach, oznam bude
v rozhlase a správa SMS;



Olej z domácnosti (kuchynský, motorový olej) – zbiera sa pri vykupovaní papiera
firmou Brantner,s.r.o., podľa oznámenia v rozhlase, SMS, priamo na stanovišti pri
OcÚ, vo Filiciach pri pramenia a v Gánovciach pri prameni ;




Tráva – zber každý pondelok ráno od brány rodinných domov, počnúc 1.5.2018 –
31.10.2018. Zbiera sa len čistá pokosená tráva, žiadna burina zo zeminou ani konáriky;
Burina – zber ako komunálny odpad od rodinného domu vo vreciach;



Konáre - zber priebežne na určenom mieste pri obecnom úrade v Gánovciach;



Veľkoobjemové kontajnery – v roku 2018 bude pristavený iba jeden kontajner za
mesiac a to od apríla do novembra. Povinnosť obce zo zákona je 2x v roku pristaviť
VOK na jar a jeseň.
Nábytok , veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, si musia občania voziť priamo na
zberný dvor firmy Brantner, s.r.o., na sídlisko Juh alebo na ul. Hraničnú v Poprade.
Občania Gánoviec tam majú zľavu.
Uhynuté zvieratá patria do kafilérie. Kontajnery v obci budú sledované fotopascami
a kamerami. V prípade, že občan potrebuje kontajner na stavebný odpad počas
rekonštrukcie, môže si ho objednať prostredníctvom obecného úradu na vlastné
náklady. Prostredníctvom obce je to lacnejšie ako priamo.



Zakazuje sa vyhadzovať akýkoľvek odpad z domácnosti do zberných nádob na
cintorínoch. Zberné nádoby sú určené na odpad iba z hrobov cintorína.
Považujem to za drzosť;



Tiež sa zakazuje vyvážať odpad na pozemok bývalého pionierského tábora, (je to
kataster susednej obce) alebo na iné lokality, ani burinu alebo iný odpad zo záhrad.
Ten môžu občania zbierať do samostatných vriec a vyložiť pred bránu.
Ing. Alžbeta Čekovská
starostka

