Obec Babindol prostredníctvom Nitrianskych komunálnych služieb vykonáva zber komunálneho
odpadu a zber recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu. Vývoz TKO sa uskutočňuje tradične
v 2-týždňových intervaloch.
Zber plastov do žltých vriec a papiera do modrých vriec sa realizuje podľa harmonogramu vrecovým
systémom spred domácností.
Do žltých vriec určených na zber plastov patria: PET fľaše (pred vložením do vreca zošliapnuť), číre
aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, sem
je možné vložiť aj kovové obaly z nealko nápojov a piva.
Do modrých vriec môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby,
zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria sem však nápojové
kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na
mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či
termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.
Sklo je možné umiestniť do zelených zberných nádob, ktoré sú umiestnené v jednotlivých častiach
obce v počte 7ks. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre,
fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy
alebo okenné sklo bez rámov. Do zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované
sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok,
TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo.

Do červeného vreca, je možné vhadzovať plechovky, konzervy, alobal. Konzervy a plechovky
pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria
sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy
a instantných polievok. Po naplnení vreca s uvedeným odpadom, občan ho zaviaže a odovzdá
na zberný dvor.
Ak obyvateľom obce nepostačuje frekvencia vývozu PET fliaš a papiera podľa harmonogramu, môže
ich umiestniť do označených nádob na zbernom dvore. Ďalej sa môžu na zbernom dvore odovzdať
nasledovné druhy odpadu:
V zmysle Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch má obec Babindol zriadený zberný dvor, ktorý bude
uvedený do prevádzky od 1. septembra 2016 a je dočasne umiestnený na adrese Babindol 169.
Čo a kedy môže obyvateľ obce Babindol odovzdať na zbernom dvore:
20 03 07 – objemný odpad – postele, matrace, koberce, stoly, stoličky, sedačky
20 03 08 – drobný stavebný odpad – zmiešané odpady zo stavieb, betón, keramika, obkladačky,
tehly, dlaždice, NIE AZBEST!!!
20 02 02 – zemina a kamenivo
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie, kvety, burina, vetvičky z orezávania krovín
a stromov, stromová kôra, hobliny, piliny, prezreté ovocie a zelenina,
20 01 25 – jedlé oleje a tuky
20 01 10 – šatstvo
20 01 11 – textílie
20 01 01 – papier a lepenka
20 01 39 - plasty
20 01 02 – sklo

20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia – televízory, práčky, variče, PC,
monitory...
20 01 40 – kovy – kovové súčiastky, drôty, káble(bez bužírky), kovový riad
V zmysle §3 ods. e) VZN 2/2015 obce Babindol je odovzdanie drobného stavebného odpadu, zeminy
a kameniva spoplatnené sadzbou 5,50EUR za 100kg odpadu.
Prevádzková doba zberného dvora:

Streda 14.00 – 17.00
Piatok 14.00. – 17.00
Podmienky prijatia odpadu:
1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor, musí byť obyvateľom obce Babindol
a musí mať uhradený poplatok za smetné.
2. Obyvateľ môže jednorazovo na zberný dvor odovzdať odpad v množstve jedného prívesného
vozíka za osobný automobil.
3. Obyvateľ môže doviesť na zberný dvor odpad maximálne 4x za rok za každú zložku odpadu.
4. Množstvo drobného stavebného odpadu nesmie prekročiť hmotnosť 200kg na jeden dovoz
5. Rozmery odpadu zo zelene nesmú presiahnuť priemer 50mm a dĺžku 1000mm.
6. Objemný odpad je obyvateľ povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo
najmenej miesta
7. Ak privezený odpad nie je vyseparovaný, obyvateľ je povinný vytriediť ho a uložiť do
kontajnerov na to určených.
8. Na zberný dvor bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na zberný
dvor prijať
9. Ďalšie informácie ohľadom separovania sú uvedené na info tabuli v areáli zberného dvora.

