Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny v systéme zberu
komunálneho odpadu upravenej vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Trebatice č. 3/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v dôsledku zmeny
dodávateľa poskytovanej služby – zberu komunálneho odpadu – bude v priebehu mesiaca máj
upravený systém zberu triedených zložiek komunálneho odpadu. Do každej domácnosti bude
v priebehu mája dodaná 240 l žltá nádoba, do ktorej sa budú okrem plastov zbierať i tetrapaky
a kovy. Súčasne budú do domácností dodané modré – 240 l nádoby na zber papiera. Vzhľadom
na skutočnosť, že obec Trebatice mení dodávateľa zberu separovaných zložiek komunálneho
odpadu, budú v priebehu mesiaca máj od občanov vyzbierané pôvodné 240 l nádoby na papier,
ktoré im boli dodané v minulosti, nakoľko sú vo vlastníctve spol. Marius Pedersen.
Po týchto zmenách bude v každej domácnosti čierna nádoba na zber komunálneho
odpadu – 120 l, hnedá nádoba – 240 l na zber bioodpadu zo záhrad, žltá nádoba – 240 l na zber
plastov, tetrapakov a kovov a modrá nádoba – 240 l na zber papiera. Na všetky nádoby bude
postupne inštalovaný RFID-čip, ktorý spolu s vážiacim zariadením na zberovom vozidle
a evidenčným systémom identifikuje nielen množstvo odpadu, ale i presnú polohu zbernej
nádoby. Po týchto zmenách budú stiahnuté zo systému zberu nádoby umiestnené na zberných
miestach na zber plastov, tetrapakov a kovov, keďže ich zber bude obcou zabezpečený priamo
z domácností. Nádoby na plasty, kovy a tetrapaky budú zo zberných miest stiahnuté v stredu –
4. mája 2022. Do času distribúcie žltých nádob na plasty, tertapaky a kovy žiadame obyvateľov
obce triediť tieto komodity do plastových vriec. Harmonogram zberu separovaného odpadu
bude zverejnený na webovej stránke obce ako i v mobilnej aplikácii v priebehu mesiaca máj.
Obecný úrad v Trebaticiach prosí obyvateľov obce o pochopenie a trpezlivosť pri
zavádzaní nového systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu. Cely proces by mal
byť ukončený a nastavený do konca mája.

