
Oznam o novom systéme zberu papiera z domácností 

od 01. mája 2022 

 

Vážení spoluobčania, 

oznamujeme Vám, že obec v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v rámci princípu 

nulovej donáškovej vzdialenosti od bydliska obyvateľa a z dôvodu potreby zvýšenia množstva 

separovaného odpadu pristupuje od 01.05.2022 k novému systému zberu papiera 

z domácností, a to tak, že zber papiera sa bude realizovať jeden krát za dva mesiace spred 

vašich domácností v termínoch podľa harmonogramu zberu papiera (obvyklým spôsobom 

ako zber plastov).  

To znamená, že od 01.05.2022 už nebude možné papier dávať do zberných nádob umiestnených 

na stojisku za obecným úradom, tie budú odstránené. 

Ako to bude fungovať? 

Prosíme, aby ste papier uskladňovali vo svojich domácnostiach do papierovej krabice alebo 

papierového vreca určeného na vyhodenie (nie do iného vreca) a v deň zberu vyložili pred svoj 

dom (spôsobom ako zber plastov). Papierové krabice/vrecia si každá domácnosť zabezpečí na 

vlastné náklady. Žiadame, aby ste do papierových krabíc alebo vriec dávali iba papierový 

odpad vrátane kartónov, ktoré je potrebné rozložiť. Uvedené platí aj v prípade 

nepriaznivého počasia. 

Prvý zber papiera z domácností bude v utorok 31.05.2022. 

Zber papiera bude tak ako doteraz, zdarma.  

Veríme, že aj týmto opatrením dosiahneme vyššiu mieru triedenia odpadu, vašu spokojnosť  

a zber papiera sa pre Vás stane komfortnejším, čo je našim cieľom. 

Ďakujeme za spoluprácu. 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

starostka obce 

 

HARMONOGRAM 

Zber papiera na rok 2022 

 

Máj 31.05.2022 (utorok) September 27.09.2022 (utorok) 

Júl 26.07.2022 (utorok) November 29.11.2022 (utorok) 
Čas zberu: 6:00 h 

 

Odporúčame stiahnuť si do mobilného telefónu mobilnú aplikáciu obce, ktorá vás deň 

vopred upozorní na termín zberu odpadu.  

Aplikáciu obce Bellova Ves si môžete stiahnuť pre Android alebo iPhone kedykoľvek.  

Ďalšou možnosťou na stiahnutie appky obce je ísť na webovú stránku obce a stiahnuť si ju 

pomocou kliknutia na ikonu, ktorá je v strede stránky úplne hore, alebo kliknúť na možnosti na 

pravej strane pod rýchlymi správami, alebo prostredníctvom tohto odkazu: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.moderneobce.bellovaves  

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/bellova-ves/id1610549507   

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.moderneobce.bellovaves
https://apps.apple.com/us/app/bellova-ves/id1610549507

