Harmonogram o vývoze a nakladaní komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na rok 2021.
Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje v obci ale aj rekreačnej oblasti každý nepárny
týždeň, a to v dňoch pondelok a utorok.
Drobný stavebný odpad – Obyvatelia môžu drobný stavebný odpad odovzdať na zbernom
mieste Športová ulica - každú stredu v čase od 15:00 hod. – do 17:00 hodiny.
Drobný stavebný odpad je potrebné vyplatiť vopred na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne
( 0,023 eura/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín) a s dokladom
o zaplatení je možné tento stavebný odpad odovzdať.
Zber plastov - posledný pondelok v mesiaci.
Zber konárov prebieha každý pondelok v mesiaci marec.
Zber papiera – papier je možné odovzdať dvakrát ročne v areáli základnej školy alebo
prostredníctvom spoločnosti SHP Harmanec – VV, s.r.o. Horná 223/1 Poniky – informácie
občanom sú oznámené obecným rozhlasom.
Zber odevov a šatstva sa zberá celoročne do označených kontajnerov, ktoré sú umiestnené
pri budove TJ Nitrianske Rudno na Športovej ulici so súpisným číslom 24.
Zber skla sa zberá celoročne do označených kontajnerov „ SKLO“, ktoré sú umiestnené
pred Supermarketom COOP Jednota Nitrianske Rudno, na uliciach Poštová, Podhorská,
Čsl. partizánov, Okružná a pred bytovými domami.
Kovy – patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové
plechovky. Zber sa bude realizovať vždy párny mesiac 6 x ročne v dňoch: 12. februára,
14. apríla, 11. júna, 13. augusta, 8. októbra, 10. decembra 2021. V týchto dňoch
je potrebné v ranných hodinách( 6:00 hod) alebo deň pred tým vrecia vyložiť pri smetné
nádoby pred brány rodinných domov alebo bytov.
VKM – patria sem: neznečistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov , ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a podobne.
Zber sa bude realizovať vždy párny mesiac 6 x ročne v dňoch: 24. februára,
16. apríla, 18. júna, 16. augusta, 15. októbra, 17. decembra 2021. V týchto dňoch
je potrebné v ranných hodinách( 6:00 hod.) alebo deň predtým vrecia vyložiť pri smetné
nádoby pred brány rodinných domov alebo bytov. .
Jedlé oleje a tuky - Obec zaviedla zber jedlých olejov a tukov z domácnosti. Obyvatelia ich
môžu bezplatne odovzdať v uzavretých plastových nádobách na zbernom mieste na ulici
Športová.
Veterinárne lieky a humánne lieky – Nespotrebované humánne a veterinárne lieky
a zdravotnícke pomôcky sú súčasťou komunálnych odpadov ale nepatria do zmesového
komunálneho odpadu. Ich zber zabezpečujú verejné lekárne.
Použité akumulátory, batérie vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, kovy, meď, bronz, mosadz, hliník, olovo,
zinok, železo a oceľ, cín a zmiešané kovy možno odovzdať v prevádzke Zberných surovín
na ulici Hlavná v Nitrianskom Rudne v čase prevádzkových hodín ako oprávnenej osobe
na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Jednotlivé zložky odpadu obsahom škodlivín ( nebezpečný odpad ) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie. Zber zabezpečuje obec dvakrát do roka a to pristavením vozidla na určené
miesto. O dni zberu a prepravy a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa odpadu
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce).
Študenti, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržujú v mieste bydliska a chcú si uplatniť úľavu
( 4€) na poplatku za komunálny odpad na rok 2021, si musia podať písomnú žiadosť o úľavu
KO a uviesť školu, ktorú navštevujú mimo bydliska. Potvrdenia o návšteve školy nie sú
potrebné.
Taktiež občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržujú v mieste bydliska a tiež si chcú uplatniť
úľavu na komunálny odpad, je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa alebo
platnou pracovnou zmluvou.
Obec Nitrianske Rudno – obecný úrad oznamuje občanom, ktorí v roku 2020 nadobudli
nehnuteľnosť na základe kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, dedičským
konaním alebo mali vydané kolaudačné a stavebné rozhodnutia, zmenili si kultúru
pôdy alebo odpredali nehnuteľnosť sú povinní si podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti do 31. januára 2021 na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne.
Bližšie informácie na tel. čísle : 0915 846 468.
Šílová - referentka miestnych daní a poplatkov

Robert Štrbák
starosta obce

