Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta Hlohovec

Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob
pri triedenom zbere zložiek komunálnych odpadov
A. PAPIER
 kontajnery modrej farby o objeme 1100 l
 zberné nádoby na odpad modrej farby o objeme 120 l,
 zberné nádoby zelenej a žltej farby (označené nápisom PAPIER) o objeme 120 l
Smie obsahovať: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier,
lepenku, papierové vrecká.
Nesmie obsahovať: napr: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný
papier, celofán, prepisovací papier, lepiace pásky, papier znečistený škodlivinami, kovové
alebo plastové súčasti papierových výrobkov a iné.
B. PLASTY
 kontajnery žltej farby o objeme 1100 l
 zberné nádoby na odpad žltej farby o objeme 240 l
Smie obsahovať: PET fľaše ( fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.)PE-HD fľaše
(fľaše od čistiacich prostriedkov, šampóny, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel,
bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše
s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín
a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nesmie obsahovať: napr: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka
a nápojov), linoleum, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a iné.
C. SKLO
 zberné nádoby na odpad zelenej farby o objeme 1300 l a 1200 l (zvony)
Smie obsahovať: čisté biele a farebné fľaše od nápojov, kompótov, tabuľové sklo z okien.
Nesmie obsahovať: drôtené sklo, olovené sklo, porcelán, keramika, žiarivky, automobilové
sklo a pod.
D. VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – KOMPOZITNÉ OBALY
 kontajnery šedo čiernej farby o objeme 1100 l
 plastové vrecia červenej farby o objeme 120 l
Smie obsahovať: čisté tetrapakové obaly od džúsov a mlieka (smotany).
Nesmie obsahovať: napr: znečistené tetrapakové obaly, iné kompozitné materiály.

E. KOVY
 kontajnery oranžovo šedej farby o objeme 1100 l
Smie obsahovať: plechovky od nápojov, vyčistené konzervy z kompótov a potravín.
Nesmie obsahovať: napr: veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu, kovové
obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a iné.

Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov na šatstvo a interval ich
vývozov
Prevádzkovateľ: .A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Platnosť:

do 27.05.2021

Miesta s pristavenými špeciálnymi kontajnermi:
Mesto Hlohovec, m.č. Šulekovo:
1.
2.
3.

ZD I. Priemyselná, Šulekovo
Pri COOP Jednote, Šulekovo
Križovatka Šulekova Sereďská, Šulekovo

Mesto Hlohovec:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sihotská oproti BD č.7 pri kontajnerovisku,
ZD II Šoltésova 22,
Pánska niva pri vstupe,
Inovecká v križovatke s Kamenohorskou,
Mierová pri bývalom Lubonase,
Hollého oproti BD č.2 pri PNS,
Manckovičová vnútroblok oproti BD č.12
Pozámska oproti BD č.23,
Za poštou oproti COOP Jednota pri kontajnerovisku,
Nitrianska pri kotolni,
Vinohradská na chodníku BD č.2,
Hlohová pri BD č.24 vedľa kontajneroviska,
Radlinského v križovatke a Jesenského ul.,
Zábranie oproti telocvični,
Bernolákova pri BD č.61,
Koperníkova pod oporným múrom pri vodojeme,
Svätopeterská pri bytovkách vo dvore,
Balatónska v križovatke so Šomodskou pri plote.

Frekvencia vyprázdňovania je minimálne jeden raz za dva týždne.

Zoznam stanovíšť kontajnerov na malý elektroodpad
Prevádzkovateľ: ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Platnosť:

do 09/2017

Mesto Hlohovec, m.č. Šulekovo:
1. Pri COOP Jednote Šulekovo,
Mesto Hlohovec:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sihotská oproti BD č. 5 - 7 pri kontajnerovisku,
Mierová pri bývalom Lubonase,
Manckovičová vnútroblok oproti BD č. 12,
Podzámska oproti BD č. 23,
SNP zadná časť medzi č. 21-24,
Nitrianska pri kotolni,
Vinohradská na chodníku BD č. 6,
Hlohová pri BD č. 24 pri kontajnerovisku.

