ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V ROKU 2018
JARNÉ UPRATOVANIE
13.04. – 16.04. – Lukavica, Rev. Podzámčie, Žarnovická Huta
20.04. – 23.04. – Žarnovica

JESENNÉ UPRATOVANIE
05.10. – 08.10. – Lukavica, Rev.Podzámčie, Žarnovická Huta
12.10. – 15.10. – Žarnovica
Objemné odpady z domácností (nábytok, dvere, koberce, umývadlá a pod.) ukladať
do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú počas upratovania rozmiestnené na týchto miestach :
Mesto Žarnovica :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Jilemnického: zelené priestranstvo smerom k Materskej škole P. Jilemnického
Ľudovíta Štúra: trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
Ľudovíta Štúra: na chodníku pri rod. dome súp.č. 759
Nová: nad výrezom pri rodinnom dome súp.č. 735
Hronská: začiatok ulice
Sandrická: pri SAD
Dolná: pri bytovom dome súp.č. 828 (pri vjazde ku garážam)
Mierová: pri bytovom dome súp. č. 831
Fraňa Kráľa: križovatka k Základnej škole a križovatka pri detskom ihrisku
Kľakovská: medzi bytovkami súp.č. 882 (blok A3) a súp.č. 881 (blok A2)
a v blízkosti bytovky súp.č. 876 (blok A13)
Slobody: pri cintoríne a na konci ulice za posledným rodinným domom
Májová: pri rodinnom dome súp.č. 290, koniec ulice Májovej
Partizánska: na priestranstve pri pohostinstve „Black and White“
Obrancov mieru: koniec ulice – oproti rodinnému domu súp.č. 26
Tehelná: začiatok ulice

Mestské časti:
•
•
•

Žarnovická Huta: pri autobusovej zastávke a smerom do Hlbokej pri detských
kolotočoch
Rev. Podzámčie: pri reštaurácii Pod Hradom a v Dolnom Podzámčí pri
transformátore
Lukavica:
na priestranstve pri kaplnke a v dolnej časti Lukavice v blízkosti
autobusovej zastávky

Do kontajnerov sa ZAKAZUJE vhadzovať drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad
(napr. batérie, zvyšky farieb, opotrebované motorové oleje, žiarivky a pod.), pneumatiky
a biologicky rozložiteľný komunálny odpad (trávu, lístie, buriny, konáre zo stromov a pod.).
Nábytok pred vložením do kontajnera je potrebné rozbiť na menšie časti.
Odpad neukladajte vedľa kontajnerov a v ich okolí udržujte poriadok!

