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odpad zo zametania
odpad z vysávačov,
CD, DVD,
video a audio kazety, diskety
guma, koža, odpad zo šitia
podsyp pre mačky
hygienické potreby
(plienky, vložky….)
keramika (taniere, vázy…)
popol (koks/ uhlie…)
uhlový papier
ploché sklo
(okná, autá, zrkadlá…)
žiarovky
poháre na pitie
zubné kefky
zbytky cigariet
papierové vreckovky

ZOSTATKOVÝ ODPAD

noviny
časopisy
prospekty
knihy a katalógy
listy
písací papier
zošity
lepenka
vlnitá lepenka
kartóny na zmrazovanie
(bez povrchovej úpravy)

STARÝ PAPIER

BIOLOGICKÝ
ODPAD

kávové filtre
čajové sáčky
ovocný a zeleninový odpad
zbytky mäsa a jedál
kosti a vajcové škrupinky
papierové servítky
výkaly malých zvierat
izbové rastliny
rezané kvety
pokosená tráva, strihaný odpad
z kríkov a rastlín
hnilé ovocie
lístie
zbytky úrody

baliaci materiál z umelých a spojovacích
materiálov
fľaše z umelej hmoty (PET…)
fľasky z umývacích, čistiacich a telových prostriedkov
kelímky z margarínov, jogurtov, ovocia
bandasky (z octu, čistiacich prostriedkov…)
umelohmotné fólie a sáčky, polystyrénové obaly
(ich časti, z chipsov…)
keramické fľaše
obaly na zmrazovanie (s povrchovou úpravou)
tetra obaly (obaly z mlieka a ovocných štiav)
drevené prepravky
ovocné a zeleninové sieťky
jutové vrecia
materiálové spojivá
(z nápojov, kávy,
priesvitné obaly)
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE

ŽLTÉ PYTLE / ŽLTÝ SMETNÍK

Zber sa vykonáva v nádobách NÖLI
Výmena nádob NÖLI v zberných centrách

SYSTÉM DONÁŠANIA ODPADU K ZBERNÝM OSTROVČEKOM:
odstraňovanie
sa triedi na svetlé
a farebné sklo
fľaše na jednorázové použitie
konzervovacie poháre
fľaše od alkoholu
flakóny
fľašky z voňaviek

STARÉ SKLO

obaly z kovu a alumínia,
konzervy,
konzervy z potravy
pre zvieratá – čisté
dózy z nápojov
tuby
kovové fólie a alobal
bombičky (sódové, šľahačkové)
prázdne spreje
prázdne dózy na lak
uzávery (kapslové, závitové)

DÓZY

nenachádza sa na všetkých
zberných ostrovčekoch!
oblečenie
spodné prádlo (čisté)
topánky (po pároch zviazané)
šatky, kravaty
obrusoviny, postelné prádlo
deky (vlnené deky…)
vankúše, paplony
Bližšie informácie obdržíte na
kabelky, opasky
internete pod w w w . g a b l . i n f o
uteráky, záclony

STAVEBNÝ
́ ODPAD

Špecifické odstraňovanie odpadu
obcou predpísanými formami
odstránenia
V žiadnom prípade nie do smetníka
na zostatkový odpad !
Väčšinou je to kontajner na stavebný odpad
v zberných centrách alebo depónia
stavebného odpadu

adresinden ya da doğrudan doğruya

ako aj priamo u GABL na tel. čísle 02162/65556-12.

všetky napúšťané a
nenapúšťané
drevené odpady ako napr.
drevo, dosky, foršne, drevené laty,
drevené piliere
drevotrieskové dosky (surové, lakované alebo napúšťané)
nábytok, dvere.
v žiadnom prípade okná, celoimpregnované drevo (železničné podvaly,
stožiare)
alebo kmene stromov a konáre

STARÉ DREVO

vlnité lepenky
a veľké
nenapúšťané
obalové kartóny,
ako napr. predajné kartóny
z elektrických prístrojov,
alebo nábytok vyrobený
svojpomocne,
ovocné a zeleninové
bedničky ,
zásielkové kartóny
zo zásielkových firiem, atď.

KARTONÁŽ

nebezpečné a jedovaté
odpady, lieky
zbytky farieb
(laky, disperzie…)
sprejové dózy (deo, vlasové a lakové…)
lepidlá a polyuretánové penové dózy
chemikálie
(kyseliny, lúh, rozpúšťadlá…)
ochranné prostriedky
na ošetrenie rastlín
olejnaté odpady
elektrické prístroje

PROBLÉMOVÉ LÁTKY

OBECNÝ ZVÄZ

PRE ODSTRÁNENIE ODPADU

OKRES BRUCK AN DER LEITHA

A-2460 Bruck an der Leitha

Stefanie-Gasse 2

Telefon: 02162-65556-0

Fax: 02162-655606

e-mail: office@gabl-bruck.at
http://www.gabl.info

Z B I E R AT´

Veľkorozmerný
odpad, ktorý sa
nezmestí do odpadového kontajnera, a ktorý nie
je možné zúžitkovať ako starý
materiál, ako napr.: nábytok,
koberce, madrace,
umývadlá
keramické záchodové misy
heraklit, Ytong, fasádový
polystyrén atď.

kovový šrot a d
robné kovové
predmety
ako napr. pece, kuchynské sporáky,
bojlery, bicykle,
kúpelňové vane, ploty, strešné zvody,
rúry, plechy, rôzne kovové podstavce
drobné kovové predmety
z domácností
(ktoré neslúžia ako obal)
ako napr.: plechové náradie, príbor,
kovové pracovné pomôcky

STARÉ ŽELEZO

Zber sa vykonáva v ÖKO –BOX alebo ÖKO-BAG.
Odvzdávanie: na poštových úradoch, alebo
v zberných centrách

OBALY TETRA

STARÝ TEXTIL

SYSTÉM PRIVÁŽANIA ODPADU DO ZBERNÉHO CENTRA:
VEKOROZMERNÝ ODPAD

A TUKY

SPRÁVNE

SYSTÉM ODVÁŽANIA ODPADU OD NEHNUTEĽNOSTÍ:
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ZBERNÉ OSTROVČKY STARÝCH MATERIÁLOV:

Zbytkový odpad, starý papier, žlté pytle - ku každému odpadovému

Staré sklo, obaly z kovu (plechovky) a starý textil - tieto staré materiály

smetníku obdržíte bezplatne smetník na papier s 8 týždňovým intervalom

odvozu ako aj žlté pytle. Žlté pytle sa rozdeľujú po všetkých domácnosti-

ach jeden krát v roku (v decembri). V prípade potreby ďalších sáčkov, sú
tieto k dispozícii na obecnom úrade. V prípade, že by krátkodobo vznikli

väčšie množstvá zbytkového odpadu alebo starého papiera, sú na obecnom úrade alebo vo firme GABL k dispoz cii vrecia na zbytkový odpad

alebo starý papier. Iné vrecia ako tieto sa pri odvoze odpadu neakceptujú.
Pristavovanie odpadových smetníkov - najneskôr do 6.00 hodiny ráno,

najlepšie ešte večer pred dňom odvozu, pristavte vaše odpadové

smetníky / žlté pytle na okraj pozemku podľa možnosti tak, aby nebránili

v premávke. Najneskôr do 24 hodín po vyprázdnení, musia byť smetníky
opäť odstránené.

Udržiavanie čistoty - Udržiavať smetníky v čistote, je povinnosťou

každého majiteľa nehnuteľnosti.

SMETNÍK NA BIOLOGICKÝ ODPAD ALEBO KOMPOST:
Biologické odpady z kuchyne a zo záhrady, sa musia zbierať do osobitných nádob. Komfortnú možnosť tu ponúka biologický smetník.

40 vyprázdnení za rok s poskytnutím pytlov navyše, určených pre

záhradný odpad zo strihania zelene a kosenia trávy, s možnosťou ich

obstarania na obecnom úrade, alebo u firmy GABL, ktoré budú odvezené
spoločne pri vyprázdňovaní biologických smetníkov.

Kompostovacie jamy - sú recirkuláciou vo vlastnej záhrade.

môžu byť odstraňované do verejne pristavených kontajnerov. Žiadame vás,

aby ste tieto zberné ostrovčeky starých materiálov udržiavali v čistote:

Prosíme vás, aby ste nestavali mimo kontajnerov žiadne odpady!

V prípade, že by boli kontajnery preplnené, odneste odpad do najbližšieho
zberného miesta a informujte firmu GABL.

KRATKA INFORMACIA

K NAJDOLEZITEJSIM OTAZKAM

OHLADNE ODSTRANENIA ODPADU

OBECNY ZVAZ PRE
ZPRACOVANIE ODPADU
OKRES BRUCK AN DER LEITHA
A-2460 Bruck an der Leitha

Stefanie-Gasse 2

office@gabl-bruck.at

02162-65556-0

http://www.gabl.info

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok od 8.00-12.00 hod.

vynaloženie síl. Ako protihodnotu za námahu, dostanete ale bezplatné
hnojivo a budete sa podielať na pravom obehovom hospodárstve.

POPLATKY ZA SMETI:
Predpísané – Poplatky za smeti sa predpisuju polročne

ZBERNÉ CENTRÁ STARÝCH MATERIÁLOV:
Veľkorozmerný odpad, staré železo, drevo, kartonáž - tieto staré mate-

(15.03 a 15.09)

riály a odpady môžu byť odvezené do verejných zberných centier. Súkrom-

alebo automatickým sťahovaním z konta. Pri elektronických platbách

materiály sú nebezpečné odpady zo súkromných domácností.

Poukážka, sťahovanie z konta alebo elektronické poukazovanie -

Platenie poplatkov si môžete zvoliť sami a to buď platením poukážkami

(www.buergerportal.at) vám bude platba predpísaná elektronicky, čo vám

umožňuje stály prehľad vašeho konta.

né domácnosti majú k dispozícii ročný bezplatný kontingent vo výške 5m3.

Problémové materiály a staré elektrické prístroje - problémové

V množstvách zodpovedajúcim príslušnej domácnosti, sa tieto materiály

ako aj staré elektrické prístroje, preberajú v zberných centrách.

Z B I E R A T´
S E P A R O V A T´
D E P O N O V A T´

Kompostovanie musí byť vykonávané odborne, čo vyžaduje väčšie

ODPADY

ODPADOVÉ SMETNÍKY:

