
 
Vážení spoluobčania, 
 

aj  tohto roku budeme v mesiaci APRÍL organizovať zber VEĽKÉHO DOMOVÉHO 

ODPADU (VDO) a ELEKTROODPADU (EO) . 

 

Využite teda jedinečnú príležitosť a zbavte sa toho, čo Vám už neslúži alebo v 

domácnostiach zavadzia. Pri tomto zbere sa môžete zbaviť komunálneho odpadu, ktorý do 

nádob na domový komunálny odpad  nepatrí alebo sa do nich nezmestí (napr. matrace, 

podlahoviny, záchodové misy, nádržky, starý nábytok a pod.). 

Pri zbere elektroodpadu ide o elektrospotrebiče ako sú televízory, rádia, práčky, el. pece 

a rúry, bojlery, chladničky, mrazničky, vysávače, žehličky, mikrovlnky, sušiče, počítače 

a pod.  

Žiadame preto občanov, ktorí takýto druh odpadu majú, aby to nahlásili  najneskôr do 
pondelka 24. apríla na Obecnom úrade osobne, telefonicky na t.č. 054/47 98 306 alebo e-

mailom na adresu  info@zborov.sk. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že pneumatiky do tohto VDO nepatria, tie môžete 

odovzdať pri výmene pneumatík v pneuservise. 

Zber bude realizovaný po jednotlivých uliciach. Začne v pondelok 24. apríla a bude 

postupne po jednotlivých uliciach pokračovať do piatku 28. apríla 2017.  

Zber sa začne každý deň ráno o 8:00 hod.  

Harmonogram zberu VDO a EO podľa ulíc je nasledovný: 

Pondelok :  ul. Lesná, Pod 100 Lipami, Budovateľská, Mlynská, Obrancov mieru 

Utorok :  ul. Námestie Čsl. Armády, Osloboditeľov, Štúrová, Na Stebníčku 

Streda :  ul. Duklianska, Sokolovská, SNP, Úzka, Šarišská, Zákutie 

Štvrtok :  ul. Hlavná, Bardejovská, Školská 

Piatok :  ul. Tehelná, Krátky rad, Podhradie  

 

V tejto súvislosti žiadame občanov, aby predmetný odpad pripravili k odberu až ráno 

v príslušný deň tak, aby ho zamestnanci obce nemuseli vynášať z pivníc alebo znášať 

z pôjdov. Najlepšie je mať ho prichystaný na svojom dvore. 

Vyzývame Vás, aby ste túto možnosť využili a v čo najväčšom počte sa do zberu VDO 

zapojili. Podotýkame, že takýto zber budeme najbližšie organizovať až v októbri 2017.   

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.  

Viac informácii Vám poskytneme na obecnom úrade. 
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