
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

       .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, tel.: 033/333240                              www.asa-group.com                                                e-mail: asatrnava@asa.sk 

    Spoločnosť .A.S.A. v spolupráci s Vašou obcou sa snaží skvalitniť  systém separovaného zberu obce a maximalizovať tak vyseparované 
množstvo surovín ktoré sa dajú využiť druhotne. V záujme ochrany životného prostredia   preto prosíme podporte našu snahu a zapojte sa 
do separovaného zberu vo Vašej obci.  Do plastových vriec zbierajte druhotné suroviny uvedené v tomto letáku. Vrecia vyložte  v deň 
vývozu do 6,30 hod. pred rodinný dom tak, aby neprekážali chodcom a zároveň boli dostupné osádke zberového vozidla. Ďakujeme  

 

   Do plastových vriec zbierame:      

 
 
 
 

 

 FĽAŠE A POHÁRE zo skla – zbierajte do 
kontajnerov alebo zvonov rozmiestnených v 
obci 

 PET fľaše prosíme zošľapovať, ušetríte tým 
miesto vo vreci. Vrchnáčiky od fliaš odkladajte 
do vriec oddelene. V opačnom prípade nám 
zostatkový vzduch v uzatvorených fľašiach bude 
brániť pri ich zalisovaní do balíkov! 

 Osádka zberového vozidla je oprávnená 
neodobrať vrece, v ktorom  sa budú nachádzať 
iné odpady, ako je určené v tomto letáku! 

Do vriec nepatria:  

 

 
 plastové vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov, príp. znečistené 

mastnotou, plastové poháriky od jogurtov, polystyrén; 

 plastové fľaše od olejov, postrekov, chemikálií; 

 kopírovací papier, papier potiahnutý plastom alebo hliníkovou fóliou; 
brúsne a voskové papiere; šanóny, zakladače so sponou; 

 keramika, zrkadlá, sklo; 

 odevy a iný textil. 

 PAPIER  
(noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez dosiek) 

 PLASTOVÉ FĽAŠE od nápojov 

(PET fľaše od nápojov) 

 PLASTOVÉ OBALY 
(plast. fľaše od šampónov, čist. prostriedkov, plastové fólie, tašky a pod.) 

 PLECHOVKY od nápojov, ČISTÉ KONZERVY 

 TETRA PAKOVÉ KRABICE od nápojov 
 
UPOZORNENIE ! 
 
 

 

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV pre rok 2013 

v obci Horné Orešany  
 
Separovaný zber druhotných surovín 
  

     3.1.2013     23.5.2013    10.10.2013    

    31.1.2013     20.6.2013      7.11.2013    

    28.2.2013     18.7.2013                 5.12.2013 

     28.3.2013     15.8.2013      

      25.4.2013     12.9.2013              

Odvoz komunálneho odpadu 
 

         7.1.2013      13.5.2013             16.9.2013 

       21.1.2013                  27.5.2013             30.9.2013 

          4.2.2013      10.6.2013            14.10.2013 

       18.2.2013      24.6.2013         28.10.2013 

         4.3.2013        8.7.2013            11.11.2013 

       18.3.2013                  22.7.2013            25.11.2013 

         1.4.2013 sv.        5.8.2013           9.12.2013   

      15.4.2013       19.8.2013            21.12.2013    

       29.4.2013       2.9.2013             

           

  


