INFORMÁCIA K VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Z dôvodu opakovaného porušovania ustanovení
nádob

o používaní určeného typu zberných

KUKA nádoba 110 l
na zber komunálneho odpadu (§ 2 bod 32 - Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné) oznamujeme, že
počnúc vývozným dňom 24.06.2020 nebude realizovaný zber odpadu zhromaždeného vo
vreciach, krabiciach a v iných náhradných obaloch.
Toto opatrenie sa týka poplatníkov, ktorí majú svoje nehnuteľnosti, trvalý, prechodný pobyt v
lokalitách, z ktorých zber zmesového komunálneho odpadu vykonáva obec prostredníctvom
pracovníkov obecných služieb.
Ide o miestne časti a osady a objekty (viď Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020):
Krajné – v časti za hornými bytovkami, Matejovec - farma a drevovýroba, Tabán, Manigov, U
Drobných, U Vankov, Vršok, Osikovce, Kahúnova Dolina, Vydarená Dolina – za potokom s.č. 392,
395 a spol., Svinová – Sadloňov mlyn s. č. 391, Podrienie – s. č. 605 - 612, Tŕnie, U Marušícov, U
Hrdlicov, U Mozolákov – od s. č. 773 smerom na Ošmek, Ošmek, Vápenky, Podvrch – s. č. 697-698,
obe strany záhradkárskej osady na Žadovici.
Kuka nádobu je možné objednať si a zaplatiť v kancelárii správcu daní a poplatkov, jej dopravu
zabezpečia pracovníci obecných služieb.
Naďalej platí:
–

nahlasovanie potreby vývozu komunálneho odpadu je nutné vykonať najneskôr jeden deň
pred plánovaným vývozom do 15.00 hodiny a to osobne, telefonicky, sms správou, emailom

–

nábobu je nutné viditeľne označiť žetónom

–

platí zákaz zhromažďovať zmesový komunálny odpad pri objekte ČOV a mimo stanovených
zberných miest

–

systém zberu separátov sa nemení, používa sa vrecový zber

–

zoznam kontaktov pre potreby nahlasovania vývozu komunálneho odpadu a jeho
separovaných zložiek (0905 777230, 0905 726 213, 0905 358 322, sekretariat@krajne.sk,
andrea.batkova@krajne.sk, slvsro@krajne.sk).

Bližšie informácie poskytnú pracovníci obecného úradu, osobne alebo na telefónnom
čísle : 0905 777 230
14.05.2020

