O Z N A M - Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g)
zákona č. 79/2015 v znení neskorších predpisov o odpadoch zber
elektroodpadu , objemového odpadu a nebezpečného odpadu na území
mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 23. 10. 2017 do 27. 10.
2017.
Zber odpadu sa uskutoční v areáli Technických služieb na ulici
Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu odpad priniesť v čase od
7.30 do 15.00 hod. Za objemový odpad sa pokladá nábytok, skrine, kreslá a
pod. Za elektroodpad sa pokladá chladničky, práčky, televízory, PC, malé
elektrické spotrebiče a pod.
Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 26. 10. 2017 / len jeden
deň / v čase od 8.00 do 15.00 hod. Pri odovzdaní odpadu s obsahom
škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.
Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v
originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny,
úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy a
rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové
filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok.

Tento oznam sa nevzťahuje na biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad,
preto žiadame obyvateľov, aby nevykladali biologicky rozložiteľné odpady
zo záhrad pred rodinné domy.

F E L H Í V Á S - Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015- ös törvény
81§ 7. pont g) bekezdése alapján az elektronikai hulladék, a nagyterjedelmű
hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése Királyhelmec város területén 2017
október 23. és október 27. között lesz megvalósítva.
A fent említett hulladékot a Királyhelmec-i szolgáltatási részleg udvarán
7.30-tól 15.00-ig lehet leadni a gyűjtés napjain. A nagy terjedelmű hulladék alatt
értjük a bútordarabokat, szekrényeket, székeket stb. Az elektronikai hulladék a
következő: mosógép, hűtőszekrény, televízió, rádió és hasonló elektronikai
cikkek.
A veszélyes hulladékot 2017 október – 26-án /csak 1 napon/ lehet
leadni, reggel 8.00 – tól délután 15.00- ig. A veszélyes hulladék leadásakor
szükséges felmutatni a személyi igazolványt.
A veszélyes hulladék alatt a következőket értjük: akkumulátorok és
elemek, festékek (az eredeti csomagolásban), nyomdafestékek, ragasztóanyagok,
világító elemek, égők (neon, spórégők, LED égők), vegyszerek és oldószerek
(az eredeti csomagolásban), abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, motorolaj
és kenőolaj, olaj és zsiradék, veszélyes anyagok maradékait tartalmazó
csomagoló anyagok.

Ez a felhívás nem vonatkozik a kertekből származó biológiai hulladékra,
ezért kérjük a lakosságot, hogy a kertekből származó biológiai hulladékot
ne tegyék ki az ingatlanjuk elé.

