Tlačová správa Handlová 10.5.2019
Rozvoz hnedých nádob na bioodpad do handlovských domácností je ukončený.
Handlovčania si ich môžu prísť prevziať
Na začiatku sa zbierali konáre
V rámci projektu Kompostáreň Handlová sa v meste zbierali konáre od 15.3 do 15.4. 2019
a bolo vyzbieraných 50 ton drevnej hmoty. Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o.
vyzbierala z 26 lokalít v meste všetky konáre, ktoré obyvatelia uložili na určené miesta,
zoštiepkovala ich a uložila na kompostovaciu plochu, kde sa stali základom kompostu.
Mesto rozvážalo hnedé nádoby na bioodpad
Od 10. apríla do 7. mája 2019 si Handlovčania mohli prevziať bezplatne hnedé nádoby na
separovanie bioodpadu (BRO). Rozvážala ich spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o.
podľa jednotlivých lokalít v meste vždy v popoludňajších hodinách od 16.00 h o 19.00 h.
Rozpis rozvozu bol aktualizovaný na webovom sídle mesta www.handlova.sk a bol
vyhlasovaný v mestskom rozhlase. Vo fáze rozvozu mesto odovzdalo spolu vrátane
mestských častí Morovno a Nová Lehota 990 hnedých nádob na bioodpad (ďalej BRO), 33
obyvateľov ich odmietlo prevziať a 614 obyvatelia neboli zastihnutí. Prvý zvoz bioodpadu sa
bude konať 13. mája 2019. Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 6.00 h.
Kde je možné si nádoby vyzdvihnúť
V termíne od 10. mája do 17. mája 2019, vrátane víkendu 11.5. a 12.5.2019, majú možnosť si
obyvatelia nádobu bezplatne prevziať v Jazmín, n.o (DORKA) na Ul. F Nádaždyho 4,
Handlová v čase od 8.00 do 20.00 h. Po podpise preberacieho protokolu im bude nádoba
odovzdaná a nájdu v nej zberový kalendár a informácie ako s nádobou narábať. Na každej
hnedej nádobe na bioodpad je nálepka s popisom, čo do nej patrí a nepatrí.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NÁDOBY: OBJEM (l) 240, ROZMERY: šírka (mm) 582, výška
(mm) 1 075, hĺbka (mm) 728, výška v mieste hrebeňovej lišty (mm) 997, HMOTNOSTI:
prázdna hmotnosť (kg) 14, max. plniace hmotnosť (kg) 96, prípustná celková hmotnosť (kg)
110, MATERIÁL - HDPE
Obyvatelia ZŤP a seniori kontaktujte mesto
Obyvateľom so zdravotným postihnutím a seniorom, ktorí žijú samostatne a nemohli si nádoby
prevziať mesto zabezpečí rozvoz po dohode. Je nevyhnutné kontaktovať mesto a nahlásiť
meno a adresu. Osobne: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, odd.
komunikácie a marketingu, Telefonicky: 046/ 519 25 36, +421 908 342 616, email:
handlova@handlova.sk, predmet správy ZŤP(senior) BRO. O termíne, kedy bude dovezená
nádoba, bude mesto Handlová informovať aj na webovom sídle mesta a v mestskom rozhlase.
Projekt Kompostáreň Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia.
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Viac a projekte Kompostáreň Handlová
si pozrite na http://www.handlova.sk/kompostaren-handlova.phtml?id3=134271.

Celkovú starostlivosť o zvoz, triedenie a uskladnenie odpadu v meste Handlová vykonáva
spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Kontakt: Potočná 20, 972 51 Handlová, Tel: +421 46 5477 004, hater@nextra.sk.
Spracovala z podkladov spoločnosti: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu MsÚ Handlová, jana.paulinyova@handlova.sk, +421 908 342 616

